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На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

УКАЗ 
О П Р О Г Л А Ш Е Њ У ЗАКОНА О Т А Р И Ф И САВЕЗНИХ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И Х ТАКСА 

Проглашава се Закон о Тарифи савезних администра-
тивних такса, који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седни-
ци Већа република и покрајина од 21. новембра 1991. годи-
не. 

П бр. 1410 
21. новембра 1991. године 
Београд 

Потпредседник 
Председништва СФРЈ, 
др Бранко Костић, с.р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевкћ, с.р. 

З А К О Н 
О Т А Р И Ф И САВЕЗНИХ А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И Х 

ТАКСА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан I. 

За списе и радње код савезних органа управе и савез-
них организација плаћају се савезне административне так-
се по Тарифи савезних административних такса која је 
прописана овим законом. 

представништвима Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије у инос-
транству плаћа се такса одређена у одељ-
ку Б овог члана. 

Tap. број 2 

За жалбу против решења 

2. Решења 

200 

Tap. број 3 

За сва решења за која није прописана 
посебна такса ЗОО 

Н а п о м е н а 
1. Ако се доноси једно решење по за-

хтеву више лица, такса по овом тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има 
лица којима се решење доставља. 

2. За решења донесена по жалбама не 
плаћа се такса. 

Tap. број 4 
За одобрење страном држављанину 

да се може стално настанити у Социјалис-
тичкој Федеративној Републици Југосла-
в е н 

За издавање дупликата одобрења 
страном држављанину да се може стално 
настанити у Социјалистичкој Федератив-
ној Републици Југославији 

30$ 

15 $ 

II. ТАРИФА САВЕЗНИХ А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И Х 
ТАКСА 

Члан 2. 
A. За списе и радње код савезних органа управе и са-

везних организација у Социјалистичкој Федеративној Ре-
публици Југославен 

плаћа се 

Н а п о м е н а 
За поднеске који се упућују или пре-

дају дипломатским или конзуларним 

Tap. број 5 

За дозволу предузећу, односно дру-
гом правном лицу да на редовној линији 
може вршити превоз путника или ствари 
моторним возилима у међународном са-
обраћају, за сваку линију по 450 

За дозволу страном физичком или 
правном лицу да на редовној линији може 
вршити превоз путника или ствари мо-
торним возилима, за сваку линију у међу-
народном саобраћају, и то : 

1) у билатералном саобраћају по 175 $ 
2) у транзитном саобраћају по 285 $ 
Ја outp^ реда вожње, односно ценов-

ника редовне линије којом предузеће, од-
носно друго правно лице врши превоз 
путника или ствари моторним возилима у 
међународном друмском саобраћају, по . . ЗОО 

За оверу реда вожње, односно ценов-
ника редовне линије којом страно физич-
ко или правно лице врши превоз путника 
или ствари моторним возилима у међуна-

родном друмском саобраћају, по 20 $ 
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За издавање допунског примерка не-
праве из овог тарифног броја, и то: 

1) за предузеће, односно друго прав-
но лице 

2) за страно физичко или правно ли-
це 

За решење о одобрењу привременог 
или сталног прекида превоза на редовној 
линији за међународни друмски превоз 
путника или ствари, и то: 

1) за предузеће, односно друго прав-
но лице 

2) за страно физичко или правно ли-
це 

Н а п о м е н а 
1. За списе и радње из овог тарифног 

броја плаћа се такса, ако међународним 
уговором није друкчије одређено. 

2. Страно физичко или правно лице 
ослобађа се од плаћања таксе по овом 
Tap. броју под условом реципроцитета. 

Tap. број 6 

За дозволу за обављање наизменич-
них вожњи у м е ђ у н а р о д н у ванлинијском 
превозу путника, и то: 

1) у билатералном саобраћају 
2) у транзитном саобраћају 

Н а п о м е н а 
1. За списе и радње из овог тарифног 

броја плаћа се такса, ако међународним 
уговором није друкчије одређено. 

2. Страно физичко или правно лице 
ослобађа се од плаћања таксе по овом та-
рифном броју под условом реципроците-
та. 

150 

!OS 

500 

45 S 

IO S 
SOS 

Tap. број 9 

За решење по захтеву за дозволу ван 
редног превоза ствари у међународном 
друмском саобраћају, и то: 

1) у билатералном превозу - за пре-
воз једним вучним возилом 15 S 

2) за свако следеће вучно возило, по 
истом решењу, још по IO S 

3) у транзитном превозу - за превоз 
једним вучним возилом 30 S 

4) за свако следеће вучко возило,, по 
истом решењу још по 15 S 

Tap. број IO 

За решење којим се страном физич-
ком или правном лицу одобрава обавља-
ње унутрашњег превоза ствари у друм-
ском саобраћају између појединих места у 
Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославен 45 S 

Tap. број 11 
За решење којим се одређује име, оз-

нака и позивни знак брода: 
1) домаћем правном или физичком 

лицу 2.000 
2) страном правном или физичком 

лицу 150 S 

Tap. број 12 

За одобрење страном правном или 
физичком лицу за упловљење у пловне пу-
теве унутрашњих вода и унутрашњих 
морских вода Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије ЗОО S 

Tap. број 7 

За дозволу за улазак у Социјалистич-
ку Федеративну Републику Југославију 
празних аутобуса за преузимање путника 
и за обављање осталих врста међународ-
ног ванлинијског превоза путника у друм-
ском саобраћају 

Н а п о м е н а 
1. За списе и радње из овог тарифног 

броја плаћа се такса, ако међународним 
уговором није друкчије одређено. 

2. Страно физичко или правно лице 
ослобађа се од плаћања та?ксе по овом та-
рифном броју под условом реципроците-

, Tap. број 8 
За дозволу за међународни друмски 

превоз ствари, изузимајући случајеве из 
члана 38. Закона о превозу у међународ-
ном друмском саобраћају, по свакој до-
зволи 

Н а п о м е н а 
1. За списе и радње из овог тарифног 

броја плаћа се такса, ако међународним 
уговором није друкчије одређено. 

2. Страно физичко или правно лице 
ослобађа се од плаћања таксе по овом та-
рифном броју под условом реципроците-
та. 

20 S 

IO S 

Tap. број 13 
За одобрење страном правном или 

физичком лицу за упис брода у Југосло-
венски уписник бродова: 

а) мање од 5.000 НРТ 
б) од 5.000-15.000 Н Р Т . . . . 
в) од 15.000-30.000 Н Р ! 
г) од 30.000-50.000 НРТ 
д) више од 50.900 КРТ 

Tap. број 14 
За дозволу страном правном или фи-

зичком лицу за вршење каботажних пре-
воза путника и ствари по овалном мору и 
унутрашњим пловним путевима Соција-
листичке Федеративне Републике Југосла-
вије 

Tap. број 15 
За одобрење предузећу, односно дру-

гом правном лицу или страном државља-
нину, односно страном правном лицу да 
може вршити транспорт оружја, муниције 
или експлозивних материјала преко гра-
нице, односно преко територије Соција-
листичке Федеративне Републике Југосла-
вије 1.000 

За одобрење предузећу, односно дру-
гом правном лицу да може стављати у 
промет експлозивне материјале на тери-
торији Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије 1.000 

500 S 
750 S 

1.100 S 
1.500 S 
2.000 S 

1.000 S 
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За одобрење предузећу, односно дру-
гом правном лицу да може уносити инос-
тране штампане ствари у Социјалистичку 
Федеративну Републику Југославију ради 
растурања или за растурање иностраних 
штампаних ствари које су по свом 
садржају намењене грађанима Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије 500 

За одобрење предузећу, односно дру-
гом правном лицу за промет и превоз нук-
леарних сировина и материјала да може 
преко границе Социјалистичке Федера-
тивне Републике Југославије превести на-
ведени материјал 1.500 

Tap. број 16 
За решење којим се уписује у регис-

тар који се води код савезног органа упра-
ве надлежног за послове економских од-
носа са иностранством (у даљем тексту: 
Регистар): 

1) Оснивање предузећа, банке или 
осигуравајуће, односно реосигуравајуће 
организације у иностранству или откуп 
оснивачког улога предузећа, банке, осигу-
равајуће, односно реосигуравајуће орга-
низације у иностранству 5.000 

2) Повећање оснивачког улога преду-
зећа, банке, осигуравајуће, односно реоси-
гуравајуће организације у иностранству . . 2.000 

3) Увоз у Социјалистичку Федератив-
ну Републику Југославију средстава у на-
турал ном облику, која су уложена као ос-
нивачки улог или коришћена као основна 
или обртна средства предузећа у инос-
транству 1.000 

4) Ослобађање од преузетих обавеза 
годишњег трансфера одређеног процента 
добити из предузећа, банке, осигуравају-
ће, односно реосигуравајуће организације 
у иностранству или умањења те обавезе . . 2.000 

За решење којим се одобрава купови-
на девиза на јединственом девизном 
тржишту за оснивачки улог предузећа, 
банке, осигуравајуће, односно реосигура-
вајуће организације у иностранству 3.000 

За упис статусних промена у Регис-
тар предузећа у иностранству 500 

За издавање извода из Регистра пре-
дузећа у иностранству, о подацима из тач. 
I. и 2. овог тарифног броја 500 

е 

Н а п о м е н а 
За решавање по захтевима у року од 

три дана од дана подношења захтева пла-
ћа се троструки износ таксе од таксе пред-
виђене у овом тарифном броју. 

Tap. број 17 
За решење којим се уписује у Регис-

тар: ^ 
1) уговор о улагању средстава у стра-

на предузећа 4.000 
2) уговор о улагању средстава ради 

истраживања, експлоатације, обнављање 
и одржавање минералног блага у инос-
транству 3.000 

3) допунска улагања у иностранству 
из одредбе под l) и 2) овог тарифног броја 2.000 

Н а п о м е н а 
За решавање по захтевима у року од 

три дана од дана подношења захтева пла-

ћа се троструко већи износ таксе од пред-
виђене у овом тарифном броју. 

Tap. број 18 
За упис у Регистар - отварања пред-

ставништава, односно оснивања послов-
них јединица (складишта, продавница, 
сервиса и сл.), пословница и других обли-
ка обављања привредних делатности у 
иностранству 1.000 

За упис у Регистар - статусне и друге 
промене у представништву, пословној је-
диници, пословници и другом облику 
обављања привредних делатности у инос-
транству 500 

За решење којим се страном лицу 
одобрава отварање представништва, од-
носно огранка представништва у Соција-
ли етичкој Федеративној Републици Југос-
л а в е н и врши упис у Регистар представ-
ништава страних лица у Југославији . . . . . 

За одобрење страном предузећу које 
има регистровано представништво у Со-
цијалистичкој Федеративној Републици 
Југославији да изврши одређен посао уго-
ворене контроле квалитета и квантитета 
робе у Социјалистичкој Федеративној Ре-
публици Југославији 

За упис статусних промена представ-
ништва, односно огранка представниш-
тва у Регистар представништава страних 
лица у Југославији 

Н а п о м е н а 
За решавања по захтевима у року од 

три дана од дана подношења захтева пла-
ћа се троструки износ таксе од таксе пред-
виђене у овом тарифном броју. 

Tap. број 19 
За решење којим се врши евиденти-

рање, односно упис у одговарајући регис-
тар: 

1) за евидентирање уговора о засту-
пању, уговора о консигнацији и уговора о 
пружању сервисних услуга за одржавање 
увезене опреме и трајних добара за личну 
потрошњу 3.000 

2) за уговоре о извођењу инвестицио-
них радова у иностранству, уговора о ус-
тупању изградње инвестиционих објеката 
страном извођачу у Југославији 3.000 

3) за уговоре о дугорочној производ-
ној кооперацији 3.000 

4) за уговоре о прибављању и уступа-
њу права индустријске својине и знања и 
искуства (know/how) 4.000 

5) за евидентирање анекса уговора из 
овог тар)ифног броја 500 

Н а п о м е н а 
За решавање по захтевима у року од 

три дана од дана подношења захтева пла-
ћа се троструко већи износ таксе од пред-
виђене у овом тарифном броју. 

Tap. број 20 
За решења којим се одобравају угово-

ри о страним улагањима у Социјалистич-
кој Федеративној Републици Југославен 
и врши упис тих уговора у регистар који 
се води код савезног органа управе над-

50 S 

25 S 

20 S 
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4.000 

4.000 

лежног за економске односе са иностран-
е ! вом : 

1) За уговор о улагању страног лица 
у предузеће 

2) За уговор о оснивању мешовитог 
предузећа између домаћег и страног лица 4.000 

3) За одобрење акта о оснивању соп-
ственог предузећа страног лица 

4) За додатно улагање из тач. l), 2) и 
З) овог тарифног броја 2.000 

Н а п о м е н а 
За решавање по захтевима у року од 

три дана од дана подношења захтева пла-
ћа се троструки износ од таксе предвиђене 
у овом тарифном броју. 

Tap. број 21 
За решење по захтеву за утврђивање 

испуњеност услова: 
1) о прегледу мерила у просторијама 

подносиоца захтева 500 
2) о давању овлашћења подносиоцу 

захтева за преглед радних еталона, мери-
ла, као и узорака референтних материјала 
обухваћених одговарајућом наредбом . . . . 

3) о испитивању предмета од драго-
цених метала у просторијама подносиоца 
захтева 

1.000 

500 

Tap. број 22 
За решење којим се утврђују ветери-

нарско-санитарни услови за увоз или про-
воз пошиљака животиња и производа, си-
ровина и отпадака животињског порекла . 

Tap. број 23 
За решење којим се утврђује здрав-

ствена исправност животних намирница и 
предмета опште употребе који се увозе . . . 

500 

500 

Tap. број 24 

За решење о одбијању захтева за из-
давање уверења о квалитету - цертифика-
ту одређених пољопривредних и прехрам-
бених производа у спољнотрговинском 
промету 400 

За сваки даљи примерак још по . . . . . 100 

Tap. број 25 

За решење о знаку произвођача пред-
мета од драгоцених метала 500 

Tap. број 26 
За решење о стављању у промет, од-

носно употреби мерила из увоза 500 

3. Уверења 

Tap. број 27 
За уверење, ако није друкчије пропи-

сано 200 

Tap. број 28 
За уверење о давању података из каз-

нене евиденције ради остваривања права 
у иностранству 200 

Tap. број 29 
За издавање извода из казнене еви-

денције 200 

Tap. број 30 
За уверење којим се доказује порекло 

или вредност, количина и каквоћа или 
здравствена исправност робе 200 

Н а п о м е н а : 
Ова такса се не плаћа за стране по-

штанске декларације које прате спровод-
ни лист 

Tap. број 31 
За издавање уверења о квалитету 

цертификату одређених пољопривредних 
и прехрамбених производа у спољнотрго-
винском промету 200 

За сваки даљи примерак још по 100 

Tap. број 32 
За предлог за стављање готовог лека 

и средстава за заштиту биља у п р о м е т . . . . 7.000 

Tap. број 33 
За захтев за обнављање одобрења о 

. стављању готовог лека и средстава за за-
штиту биља у промет 6.000 

Tap. број 34 
За предлог за стављање помоћног ле-

ковитог средства у промет 6.000 

Tap. број 35 
За уверење о важењу прописа које се 

издаје ради употребе у иностранству 3.000 

4. Овере и преписи 

Tap. број 36 

За оверу потписа и печата на испра-

За сваки даљи примерак још по 

Н а п о м е н а : 
Овера потписа и печата, у смислу 

овог тарифног броја, односи се и на случа-
јеве у којима савезни орган управе над-
лежан за иностране послове оверава дома-
ћу исправу ради њене употребе у инос-
транству. 

Tap. број 37 
За оверу плана, цртежа, пројекта и 

слично 

Tap. број 38 
За оверу хелиографске копије плана 

(цртежа) плаћа се од целог или започетог 
квадратног метра 

Tap. број 39 
За преписивање и оверавање службе-

них аката или других исправа: 
1) за преписиван^, од полутабака 

оригинала 
2) за оверавање, од полутабака ори-

гинала 

100 
50 

100 

15 

15 

20 

Ф 
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Н а п о м е н а : 
Под полутабаком подразумева се 

лист хартије од две стране, нормалног 
канцеларијског или мањег формата. 

5. Царинске таксе 

Tap. број 40 
За исправу на основу које се царинар-

ници пријављује роба која се извози-увози 100 

Н а п о м е н а : 
1. Исправама из овог тарифног броја . 

сматрају се: пријава за увоз и провоз робе, 
пријава за извоз и превоз робе, изјава о 
терету и одлазећи манифест, поштанско-
-царинска пријава, декларација за сајам-
ску робу и друга исправа на основу које се 
роба пријављује царинарници. 

2. Исправама из овог тарифног броја 
не сматра се карнет TIR, карнет АТА и 
друга исправа која је прописана међуна-
родним или међудржавним споразумом 
који је Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ратификовала. 

3. Такса из овог тарифног броја пла-
ћа се онолико пута колико се пута роба 
пријављује царинарници. 

4. Такса по овом тарифном броју не 
плаћа се: 

1) за исправу којом се пријављује ро-
ба која се превози преко царинског под-
ручја Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије; 

2) за поштанско-царинску пријаву ко-
ју подноси пошта. 

Tap. број 41 
За решења која доноси царинарница: 
1) за решење којим се одобрава отва-

рање, проширење или пресељење царин-
ског складишта, консигнационог скла-
дишта, слободне царинске продавнице 
централног складишта и специјализова-
ног складишта стране робе и робе домаће 
производње и продајног места 1.000 

2) за решење којим се одобрава отва-
рање, проширење или пресељење царин-
ског сместишта 500 

3) за решење којим се одобрава при-
времени извоз или увоз робе ради оплеме-
њивања и уграђивања и решење којим се 
одлучује о захтеву за измену података о 
количини, врсти, каквоћи и вредности ро-
бе у царинској декларацији ЗОО 

4) за остала решења која царинарни-
ца доноси у редовном управном поступку ЗОО 

5) за решење о преносу права из пре-
возних исправа и за остала решења која 
царинарница доноси у скраћеном поступ-
ку - 200 

Н а п о м е н а : 
I. Под проширењем царинског скла-

дишта, консигнационог складишта, сло-
бодне царинске продавнице централног 
складишта и специјализованог складишта 
стране робе и робе домаће производње и 
продајног места, у смислу овог тарифног 
броја, не подразумева се повећање асорти-
мана и вредности робе у тим просторија-
ма. 

2. Такса за пренос права из превозне 
исправе из тачке 5. овог тарифног броја 
плаћа се за сваки пренос који се тражи из 
једне превозне исправе или више превоз-
них исправа. 

3. Такса по овом тарифном броју не 
плаћа се за решења која се односе на робу 
у провозу преко царинског подручја Со-
цијалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије. 

4. Такса из тач. I. и 2. овог тарифног 
броја наплаћује се само ако се пре дана 
доношења решења врши комисијски пре-
глед просторија. 

Tap. број 42 
За одобрење за подизање робе из Ца-

ринарнице без потребне документације . . . 150 

Tap. број 43 
За царинску декларацију и обрачун 

увозних дажбина за робу коју путници со-
бом носе 100 

Н а п о м е н а : 
1. За царинску декларацију на основу 

које се царине поштанске пошиљке за гра-
ђане и за обрачун увозних дажбина за ро-
бу коју путници собом носе, такса се по 
овом тарифном броју плаћа у готовом 
новцу. 

2. За извозну царинску декларацију 
плаћа се 50% од таксе из овог тарифног 
броја. 

3. Такса по овом тарифном броју не 
плаћа се за изјаву на основу које се 
подиже роба без потпуне документације 
испод царинског надзора и за признаницу 
за наплату царине и других увозних 
дажбина у путничком промету са инос-
транством. 

Tap. број 44 
За поступак по царинској деклараци-

ји на основу које се врши царињење робе 
која се извози, односно увози, плаћа се 
такса у готовом новцу према маси робе, и 
то: 

1) до 100 kg 50 
2) преко 100 до 10.000 kg 100 
3) за сваких даљих 1.000 kg преко 

10.000 kg : 5 
4) за робу чија се количина не може 

исказати у kg плаћа се такса по јединици 
мере 5 

Н а п о м е н а 
1. Под масом се подразумева бруто-

-маса робе или робе у расутом стању, за-
висно од тога како је приспела. 

2. Јединицом мере, у смислу тачке 4. 
овог тарифног броја, сматра се: 

1) за електричну енергију - мегават; 
2) за робу у течном стању - хектоли-

тар; 
3) за нафту и нафтне деривате - тона. 
3. За поступак по царинској деклара-

цији на основу које се царине поштанске 
пошиљке за грађане и за поступак по об-
рачуну увозних дажбина за робу коју пут-
ници собом носе, плаћа се 50% од таксе из 
тачке I. овог тарифног броја. 
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4. Такса по овом тарифном броју не 
плаћа се: 

1) у случајевима у којима је царин-
ским прописима дато ослобођење од пла-
ћања царине и других увозних дажбина; 

2) за привремени увоз или извоз робе 
и повратак привремено увезене или изве-
зене робе, осим за привремени увоз и из-
воз робе на оплемењивање, прераду, дора-
ду, као и увоза и извоза робе по послови-
ма посредовања у спољнотрговинском 
промету прописаним законом којим се 
уређује спољнотрговинско пословање. 

5. Царинска стопа „слободно" у ца-
ринској тарифи или решењу о царинском 
контингенту (члан 49. Царинског закона), 
као и увоз робе уз примену члана 50. Ца-
ринског закона не сматра се ослобођењем 
од плаћања царине и других увозних 
дажбина, у смислу тачке 4. рве напомене. 

Tap. број 45 
За царинску исправу на основу које 

се роба упућује под царинским надзором 100 

Н а п о м е н а 
1. Царинском исправом на основу ко-

је се роба упућује под царинским надзо-
ром, у смислу овог тарифног броја, смат-
ра се: царинска пропратним, извозна ца-
ринска декларација на основу које се роба 
упућује излазној царинарници, излазни 
лист консигнационе робе, повратни лист, 
посебан робни манифест за царинску ро-
бу, посебан манифест путничког пртљага 
који је приспео одвојено од сопственика и 
друга царинска исправа на основу које се 
роба упућује под царинским надзором. 

Царинском исправом из овог тариф-
ног броја не сматра се карнет TIR, карнет 
АТА или друга исправа која је прописана 
међународним или међудржавним спора-
зумом који је Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија ратификовала. 

2. Такса из овог тарифног броја пла-
ћа се онолико пута колоко пута се роба 
пријављује царинарници. 

' 3. Ако се царинском исправом упућу-
је поштанска пошиљка под царинским 
надзором не плаћа се такса из овог тариф-
ног броја. 

Tap. број 46 
За објашњење о сврставању робе по 

Царинској тарифи, царинском поступку и 
правима и обавезама учесника у царин-
ском поступку које издају царински орга-
ни на захтев странке 150 

Tap. број 47 
За обавештење да су испуњени сви 

услови за спровођење мера царинског 
надзора за почетак рада слободних и ца-
ринских зона 850 

Tap. број 48 
За решење којим се врши ослобођење 

од плаћања царина на увоз одређене робе 150 

6. Таксе за стандардизацију производа 

Tap. број 49 
За одобрење за коришћење знака са-

образности за атестирани производ 10.000 

Tap. број 50 
За атест о саобразности производа . . 10.000 

Tap. број 51 
За решење о овлашћењу предузећа и 

другог правног лица за обављање послова 
атестирања, 'односно испитивања произ-
вода 15.000 

Tap. број 52 
За решење о овлашћењу предузећа и 

другог правног лица за оцењивање и при-
знавање система квалитета произвођача, 
односно испоручиоца 10.000 

Tap. број 53 
За потврду о признавању система 

квалитета произвођача, односно испору-
ч и о ^ 10.000 

Tap. број 54 
За потврду о способности лаборато-

рије, испитне станице и друге стручне, ин-
ституције за поуздано испитивање произ-
вода 10.000 

Tap. број 55 
За решење о овлашћењу предузећа и 

другог правног лица за оспособљавање 
кадрова за оцењивање и проверавање сис-
тема квалитета произвођача, односно ис-
поручиоца 15.000 

Tap. број 56 
За потврду да за одређени производ, 

производњу, услугу, односно радове нису 
донети прописи о југословенским стан-
дардима, техничким нормативима, однос-
но нормама квалитета и да се могу приме-
нити међународни стандарди, технички 
нормативи, односно норме квалитета или 
стандарди страних држава 4.000 

7. Таксе за стицање и одржавање у 
важности патената, узорака, модела и 
жигова, знака квалитета и ознака порекла 

производа 

Tap. број 57 
За пријаву којом се тражи заштита 

патента, узорка, модела, жига, знака ква-
литета производа и ознаке порекла произ-
вода, и то: 

1) за пријаву којом се тражи заштита 
патента 2.000 

2) за пријаву којом се тражи заштита 
модела, односно узорка: 

- ако пријава садржи један модел, од-
носно узорак 1.300 

- ако пријава садржи д!?а или више 
модела, односно узорака, за други и сваки 
следећи 1.000 

3) за пријаву којом се тражи заштита 
жига или ознака квалитета производа: 
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- ако списак робе или услуга обухва-
та до три класе међународне класифика-
ције производа и услуга ,.. 3.200 

- ако списак робе или услуга обухва-
та више од три класе м е ђ у н а р о д а класи-
фикације производа и услуга за сваку да-
љу класу још по 150 

4) за пријаву којом се тражи заштита 
колективног жига 10.000 

5) за ознаку порекла производа 15.000 
6) за захтев за међународно регис-

тровање жига (Мадридски аранжман) 2.000 

Н а п о м е н а 
1. Лица која нису у радном односу a 

евидентирана су као незапослена, пензио-
нери, инвалиди, ученици и студенти, са-
мостални уметници и војници на од? 
служењу војног рока плаћају таксе пред-
виђене у тач. I. и 2. овог тарифног броја у 
износу умањеном за 50%. 

2. У погледу утврђивања својства са-
мосталног уметника из става l, ове напо-
мене примењују се прописи о пензијском 
осигурању који се односе на самосталне 
уметнике. 

Tap. број 58 
За уређивање пријаве жига, колектив-

ног жига или знака квалитета: 
1) ако подносилац пријаве није назна-

чио класу у коју спадају производи и услу-
ге - по класи ЗОО 

2) ако подносилац пријаве није 
сврстао или није правилно сврстао произ-
воде и услуге у класе - по свакој речи 50 

Tap. број 59 
За захтев за потпуно испитивање ус-

лова за признање патента 14.000 

Н а п о м е н а 
Важи одредба напомене уз тар. број 

57. 

Tap. број 60 
За одржавање права из основне при-

јаве патента, односно из основног патента 
на име годишње таксе, и то: 

1) за трећу годину рачунајући од да-
на подношења пријаве 2.000 

2) за четврту годину рачунајући од 
дана подношења пријаве 2.700 

3) за пету годину рачунајући од дана 
подношења пријаве 3-200 

4) за шесту годину рачунајући од да-
на подношења пријаве 3.800 

5) за седму годину рачунајући од да-
на подношења пријаве 4.400 

6) за осму годину рачунајући од дана 
подношења пријаве 5.400 

l ) за девету годину рачунајући од да-
на подношења пријаве 6.400 

8) за десету и сваку следећу до дваде-
сете године рачунајући од дана подноше-
ња пријаве 8.000 

За одржавање права из допунске при-
јаве патента, односно из допунског патен-
та, годишња такса из става I. овог тариф-
ног броја умањиће се за 30%. 

Н а п о м е н а : 

1. Важи одредба напомене уз тар. 
број 57. 

2. Годишња такса за одржавање пра-
ва из пријаве, односно из патента уплаћу-
је се до почетка године за коју се уплаћује 
такса. 

3. Ако се годишња такса не плати у 
одређеном року може се платити у року 
од три месеца од дана истека тог рока уз 
наплату редовне таксе повећане за 25%, a 
можете платити и у продуженом року од 
шест месеци од дана истека накнадног ро-
ка од три месеца - али у двоструком изно-
су. 4 

4. Ако се допунски патент прогласи 
основним патентом, од наредне године 
плаћа се такса која се према овом тариф-
ном броју плаћа за основни патент. 

Tap. број 61 

За захтев за продужење важења узор-
ка, модела, жига, знака квалитета произ-
вода и ознака порекла производа 500 

Tap. број 62 
За одржавање важења узорка, моде-

ла, жига или знака квалитета производа, 
на име годишње таксе, и то: 

1) За одржавање у важности узорка 
или модела, за десет година од дана под-
ношења пријаве, и то: 

- за први узорак или модел 6.000 
- за други и сваки следећи из серије . . 3.000 
2) За одржавање у важности жига или 

знака квалитета производа, за сваки пери-
од од десет година 

- такса за десет година 10.000 
- за сваку класу производа, односно 

класу услуга 200 
3) За одржавање колективног жига, 

или знака квалитета производа, за сваки 
период од десет година 

- такса за десет година 30.000 
- за сваку класу производа, односно 

класу услуга 500 
4) За коришћење заштићене ознаке 

порекла производа: 
- за период од пет година од дана 

уписа овлашћеног корисника у регистар 
корисника 20.000 

- за свако продужење важења од пет 
година 20.000 

Н а п о м е н а 
1. Важи одредба напомене уз тар. број 57. 
2. Ако се годишња такса не плати у одређеном року 

може се платити у року од три месеца од дана истека тог 
рока уз наплату редовне таксе повећане за 25%, a може се 
платити и у продуженом року од шест месеци од дана ис-
тека накнадног рока од три месеца и то у двоструком из-
носу. i 

Tap. број 63 
За упис у регистар заступника, и то: 
1) за правна лица 16.000 
2) за физичка лица 8.000 

Tap. број 64 
За обнову уписа у регистар заступни-

ка плаћа се годишња такса, и то; 
1) за правна лица 12.000 
2) за физичка лица 6.000 

i 
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Tap. број 65 
За потврде и уверења о подацима у 

вези са пријављеним или заштићеним па- 4 
тентом, узорком, моделом и жигом 500 

За уверење о жиговима заштићеним 
сходно Мадридском аранжману о међуна-
родном регистровању жигова 700 

Tap. број 66 
За уверење о праву првенства 1.000 

Tap. број 67 
, За одлуку по предлогу за повраћај у 

пређашње стање: 
1) пријављеног или одобреног патен-

та, узорка и модела I 3.000 
2) пријављеног или одобреног жига 

или знака квалитета производа 3.000 

Tap. број 68 
За захтев за продужење рока који се 

одређује у току поступка по пријављеном 
патенту, узорку, моделу, жигу или знаку 
квалитета производа, и то: 

1) за први захтев 1.000 
2) за сваки следећи захтев 1.700 

Tap. број 69 
За претраживање патентне докумен-

тације и обавештавања по библиограф-
ским подацима (број докумената, назив 
п р и ј а в н о ј , назив проналазача, Међуна-
р о д а класификација патената): 

l) у Фонду патентних списа Соција-
листичке Федеративне Републике Југосла-
вије 200 

2) у Фонду патентних списа страних 
земања, за петогодишњи период 100 

3) у Фонду патентних списа страних 
земљама за период дужи од пет година . . . 200 

4) за проналажење у једној земљи па-
тент - аналога 50 

5) за проналажење у више земаља па-
тент - аналога (фамилија патената) 250 

6) за достављање информација о про-
налазачима, по јединици 50 

За достављање библиографских по-
датака о југословенским пријавама пате-
ната и патентима из аутоматизованот 
подсистема патентних информација 
(АППИ) по броју документа, имену прија-
в и о ^ , односно носиоца или ознаци Међу-
н а р о д а класификације патената, и то: 

1) информације о бројевима пријава, 
по једној пријави 50 

2) комплетни библиографски подаци, 
по једном документу 50 

За претраживано патентне докумен-
тације, ако је захтев дефинисан описно са 
приложеном неопходном документаци-
јом, по једном проналаску: 

1) патентних докумената Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије 3.000 

2) патентних докумената страних зе-
маља 6.000 

За издавање потврде да ли је одређе-
но право заштићено и на који начин 500 

За обавештавање да ли је на име не-
ког лица (фирме), заштићен или пријав-
љен у Социјалистичкој Федеративној Ре-
публици Југославије узорак, модел, жиг 
или знак квалитета производа: 

1) за један узорак, модел, ж,иг или 
знак квалитета 500 

2) за сваки даљи узорак, модел, жиг 
или знак квалитета, по 200 

Да ли су неки облик тела, слика илћ 
цртеж заштићени - за сваки облик тела, 
слику или цртеж, по 1.000 

Да ли је неки знак заштићен као жиг: 
1) ако списак робе или услуга обухва-

та до три класе Међународне класифика-
ције производа и услуга 1.500 

2) ако списак робе или услуга обухва-
та више од три класе Међународне класи-
фикације производа и услуга, за сваку да-
љу класу још по 200 

Н а п о м е н а 
За захтеве којима се тражи више услуга из овог та-

рифног броја, таксе за све услуге се сабирају. 

Tap. број 70 
За извештај о стању технике и техно-

логије: 
l) уз приложени извештај о претход-

но извршеном претраживано патентне 
документације 1.500 

2) без приложеног извештаја о пре-
тходно извршеном претраживању патен-
тне документације 6.000 

Tap. број 71 
За захтев за престанак важења патен-

та и жига у случају искоришћења, за пред-
лог за оглашавање ништавим решења о 
признању права којима се штите прона-
ласци и знаци разликовања 15.000 

За приговор на решење о признању 
патента 5.000 

Н а п о м е н а 
Важи одредба напомене уз тар. број 57. 

Tap. број 72 
За решење по захтеву за упис прено-

са права или лиценце, пријављеног или 
признатог патента, односно пријављеног 
или одобреног узорка, модела или жига . . 1.500 

Tap. број 73 
За захтев о одустанку од пријавље-

н о ^ односно о одрицању од заштићеног 
патента, узорка, модела или жига 50 

Tap. број 74 
За решење по захтеву за упис било 

које друге промене пријављеног или при-
знатог патента, односно пријављеног или 
одобреног узорка, модела, жига или знака 
квалитета производа 1.000 

Tap. број 75 
За захтев о објављивању пријаве пре 

истека рока од 18 месеци од дана подно-
шења пријаве 10.000 

За захтев да се у случају спора у вези 
са повредом права из пријаве, пријава уз-
ме у поступак преко реда 10.000 

Н а п о м е н а 
Важи одредба напомене уз тар. број 57. 

\ 
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Tap. број 76 

За захтев да се пријава патента пре-
твори у пријаву модела, или обратно 500 

За сваку накнадну промену коју 
врши подносилац пријаве, у случајевима 
када је то дозвољено 500 

За сваку накнадну промену коју 
врши подносилац пријаве по налогу испи-
тивача: 

1) описа или нацрта проналаска - по 
пријави патента, модела, односно узорка ЗОО 

2) знака или списка робе или услуга -
по пријави жига, односно знака квалитета 
производа: 

- ако списак робе или услуга обухва-
та до три класе Међународне класифика-
ције производа и услуга ЗОО 

- ако списак робе или услуга обухва-
та више од три класе Међународне класи-
фикације производа и услуга, за сваку да-
љу класу ј о ш по 50 

Tap. број 77 

За давање писмених података из 
списка робе заштићене међународно ре-
гистрованим жигом, за сваки ред по 50 

Tap. број 78 

За захтев: 
1) да допунска пријава патента, од-

носно допунски патент постане основна 
пријава, односно основни патент 1.500 

2) да се допунска пријава, односно 
допунски патент веже за нову основну . 
пријаву, односно за нови основни патент 1.200 

Tap. број 79 

За решење по захтеву за продужено 
коришћење ознаке порекла производа 1.500 

Tap. број 80 

За захтев за издавање обавезне ли-
ценце 4.000 

8. Таксе за дозволу за радио-станицу 

Tap. број 81 

За дозволу за радио-станицу: 
1) за радио-дифу^ну станицу и радио-

-станицу којој је додељена једна фреквен-
ција: 

а) до 0,5 kW 200 
б) од 0,5 до 5 kW 250 
в) од 5 до IO kW ЗОО 
г )од IO до 50 kW 400 
д) више од 50 kW 1.000 
2) за радио-станицу којој су додељене 

две фреквенције ЗОО 
3) за радио-станицу којој су додељене 

три фреквенције или више фреквенција . . . 400 
За привремену дозволу 200 
За дозволу за радио-станицу страној 

правној или физичкој особи када захтев 
подноси непосредно савезном органу уп-
раве надлежном за послове радио-везе . . . 

9. Разно 

Tap. број 82 

За опомену којом се неко позива да 
плат и дужну таксу 100 

Tap. број 83 

За дато мишљење од стране савезног 
органа или савезне организације о приме-
ни савезних прописа 1.000 

Б. К О Н З У Л А Р Н Е ТАКСЕ 

Tap. број 84 
За списе и радње код дипломатских или конзуларних 

представништава Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у иностранству: 

USA S - 4,00 
Asch - 93,50 
Bf rs - 270,00 
Dkr - 47,60 
Lstg - 3,60 
F F - 40,60 
Fmk - 27,60 
НП - 15,00 
Can S - 5,50 
Lit - 8.430,40 
D M - 13,30 

Nkr - 38,20 
Sf rs - 11,30 
Škr - 38,00 
Yen - 1040,00 
Pz - 740,90 
Kv. din. - 1,20 
Ir. din. - 1,20 
Aus S - 5,80 
Drs - 584,60 
Ohr S - 6,00 

, За сваки следећи поднесак по истој ствари, ако није 
потребно ново самостално решење: 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit -4215 ,20 
DM - 6,70 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
Ohr S - З,ОО 

30 S 

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се и за захте-
ве који су изјављени усмено у записник или су на други на-
чин примљени у представништву. 

2. Такса по ставу I. (због тарифног броја плаћа се и за 
сваку управну радњу на захтев таксеног обвезника, ако за 
ту радњу није прописана посебна такса. 

3. За поднесак којим се таксени обвезник из иностран-
ства обраћа директно савезном органу управе или савезној 
организацији у Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославији плаћа се такса по тар. броју I ове тарифе. 

4. За поднесак којим се таксени. обвезник који има 
преби вал иште у Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославији обраћа из Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије дипломатском или конзуларном 
представништву Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије у иностранству преко Савезног секретаријата 
за иностране послове или непосредно преко поште, плаћа 
таксу по овом тарифном броју прерачунату у динарима. 

Tap. број 85 

За достављање писмених молби таксених обвезника 
органима Социјалистичке Федеративне Републике Југос-
лавије или за достављање писмених молби таксених обвез-
ника дипломатским и конзуларним представништвима 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у 
иностранству, као и за достављање решења органа Соци-
јалистичке Федеративне Републике Југославије таксеним 
обвезницима и за достављање решења страних органа 
власти заинтересованим лицима: 
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l) за доставе у европским земљама 

USA S - З,ОО ' 
Asch - 70,10 
Birs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
НП - 11,30 
Can S - 4,20 
Lit - 6322,80 
DM - 10,00 

Nkr - 28,60 
Sf rs - 8,50 
Škr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din. - 0,90 
lr. din. - 0,90 
Aus S - 4,40 
Drs - 438,50 
Ohr S - 4,50 

Dkr - 729,20 
Lstg - 60,00 
FF - 676,10 
Fmk - 459,30 
НП - 250,50 
Can S - 91,90 
Lit - 140.366,60 
DM -221,40 

Yen - 17315,60 
Pz - 12335,70 
Kv. din. - 20,30 
Ir. din. - 20,80 
Aus S - 96,30 
Drs - 9734,00 
Obr S - 66,60 

4) за издавање дупликата путне исправе 

2) за доставе у ваневропским земљама 

USA S - 4,60 
Asch - 107,50 
Birs - 310,00 
Dkr - 54,70 
Lstg - 4,20 
PF - 46,70 
F m k - 31,70 
НП - 17,30 
Can S - 6,40 
Lit - 9695,00 
DM - 15,30 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 44,00 
Šfrs - 13,00 
Škr - 43,60 
Yen - 1196,00 
Pz - 852,00 
Kv. din. - 1,40 
Ir. din. - 1,40 
Aus S - 6,70 
Drs - 672,30 
Ohr S - 6,90 

USA S - 120,00 
Asch - 2806,00 
Bfrs - 8080,00 
Dkr - 1427,00 
Lstg - 108,00 
FF - 1218,20 
Fmk - 827,60 
НП -451,20 
Can S - 165,60 
Lit - 252.912,80 
DM - 398,80 

Nkr - 1144,40 
Sf rs - 339,60 
Škr - 1137,80 
Yen -21198,20 
Pz - 22226,40 
Kv. din. - 36,60 
Ir. din. - 37,60 
Aus S - 173,60 
Drs - 17538,80 
Ohr S - 120,00 

5) за издавање дечје путне исправе 

1. Ако дипломатско или конзуларно представништво 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у 
иностранству врши достављање авионском поштом, так-
сени обвезник плаћа и трошкове авионске поштарине за 
доставу и одговор. 

2. Достављање позива страних органа врши се без на-
плате таксе. 

Tap. број 86 
За путне исправе које издају дипломагска или конзу-

ларна представништва Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије у иностранству: 

l) за издавање путне исправе ради привременог бо-
равка у иностранству 

USA S - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Šfrs -41 ,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S - 21,10 
Drs -2133,90 
Obr S - 14,60 

6) за издавање путног листа за повратак у Социјалис-
тичку Федеративну Републику Југославију (пасаван) 

USA S - 29,00 
Asch - 678,00 
Bfrs - 1952,00 
Dkr - 344,80 
Ls tg-26 ,10 
FF - 294,40 
Fmk - 200,00 
НП - 109,10 
Can S - 40,00 
Lit -61120,60 
DM - 96,40 

Nkr - 276,60 
Šfrs - 82,10 
Škr - 275,00 
Yen - 7539,80 
Pz - 5371,40 
Kv. din. - 8,80 
Ir. din. - 9 , 1 0 
Aus S - 42,00 
Drs - 4238,50 
Ohr S - 29,00 

USA S - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 140,00 
Šfrs - 41,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S -21 ,10 
Drs -2133,90 
Ohr S - 14,60 

2) за продужење важења путне исправе ради привре-
меног боравка у иностранству 

USA S - 24,00 
Asch - 561,10 
Bf rs - 1616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 165,50 
НП - 90,30 
Can S - 33,10 
Lit - 50582,60 
DM - 79,80 

Nkr - 230,00 
Šfrs - 67,90 
Škr - 227,60 
Yen - 6239,90 
Pz - 4445,30 
Kv. din. - 7,30 
Ir. din. - 7,50 
Aus S - 34,70 
Drs - 3507,80 
Obr S - 24,00 

1. Орган који издаје путни лист за репатријацију 
може подносиоца захтева, с обзиром на његово имовно 
С!ање и друге околности, ослободити плаћања 1аксе. 

2. За упис чланова породице у путну исправу под тач. 
f. до 4. овог тарифног броја плаћа се такса наведена у тим 
тачкама умањена за 50%. 

3. За молбу којом се траже издавање или продужење 
важења путне исправе или дупликат путне исправе не пла-
ћа се такса. 

Tap. број 87 
За путне исправе које издају дипломатска или конзу-

ларна представкиштва Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије у иностранству страним лицима: 

l) за продужење важења путне исправе за избеглице 

З) за издавање путне исправе ради сталног боравка у 
иностранству 

USA S - 66,60 
Asch - 1557,10 
Birs - 4483,00 

Nkr - 635,10 
Šfrs - 188,50 
Sk r -631 ,50 

USA S - 14,60 , 
Asch - 341,40 ' 
Bf rs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 

Nkr - 140,00 
Šfrs -41 ,30 
Škr - 138,40 
Ven - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
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НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Aus S -21 ,10 
Dre - 2133,90 
Ohr S - 14,60 

Lit - 4.215,20 
DM - 6,70 

Ohr S - З,ОО 

2) за продужење важења путне исправе за лице без 
држављанства 

2) за странце: 
- за визу на путној исправи за једно путовање ради 

боравка у Социјалистичкој Федеративној Републици Ју-
гославен и за један транзит 

USA S - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

N k r - 140,00 
Sf rs - 41,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S -21 ,10 
Dre - 2133,90 
Ohr S - 14,60 

USA S - 5,00 
Asch - 117,00 
Bfrs - 340,00 
Dkr - 59,50 
Lstg - 4,50 
FF - 50,80 
Fmk - 34,50 
НП - 18,80 
Can S - 6,90 
Lit - 10.538,00 
DM - 16,60 

Nkr - 47,70 
Šfrs - 14,20 
Škr - 47,40 
Ven - 1.300,00 
Pz - 926,10 
Kv. din. - 1,50 
Ir. din. - 1,60 
Aus S - 7,20 
Dre - 800,00 
Ohr S - 7,50 

З) за издавање или продужење важења путног листа 
за странце: 

- за визу на ПУТНОЈ исправи за два путовања или за 
два транзита 

USA S - 10,00 
Asch - 233,80 
Bfrs - 673,00 
Dkr - 118,90 
Lstg - 9,00 
FF - 101,50 
Fmk - 69,00 
Hfl - 37,60 
Can S - 13,80 
Lit - 21.076,00 
DM - 33,20 

Н а п о м е н а : 

Nkr -95 ,40 
Šfrs - 28,30 
Škr - 94,80 
Yen - 2600,00 
Pz - 1852,20 
Kv. din. - З,ОО 
Ir. din. - 3,10 
Aus S - 14,50 
Dre - 1461,60 
Ohr S - 10,00 

USA S - 10,00 
Asch - 233,80 
Bfrs - 673,00 
Dkr - 118,90 
Lstg - 9,00 
FF - 101,50 
Fmk -69 ,00 
НП - 37,60 
Can S - 13,80 
Lit - 21.076,00 
DM - 33,20 

Nkr - 95,40 
Šfrs - 28,30 
Škr - 94,80 
Yen - 2.600,00 
Pz - 1.852,20 
Kv. din. - З,ОО 
Ir. din. - 3,10 
Aus S - 14,50 
Dre - 1600,00 
O b r S - 15,00 

- за визу на путној исправи за више путовања или за 
више транзита за шест месеци 

Дипломатско или конзуларно представништво Соци-
јалистичке Федеративне Републике Југославије у инос-
транству може подносиоца захтева, с обзиром на његово 
имовно стање и друге околности, ослободити од плаћања 
таксе по овом тарифном броју. 

Tap. број 88 
За визе које издају дипломатска или конзуларна пред-

ставништва Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије у иностранству: 

l) за држављане Социјалистичке Федеративне Репуб-
лике Југославије: 

USA 
Asch 
Bfrs 
Dkr -
Lstg 
FF -
Fmk 
НП -
Can ! 
Lit -
DM 

S - 14,60 
- 341,40 
- 983,00 
- 173,60 
- 13,20 
148,20 
- 100,70 
54,90 

fr - 20,20 
30.771,00 
- 48,50 

Nkr - 140,00 
Šfrs - 41,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3.795,90. 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 : 
Ir. din. - 4,60 
Aus S -21 ,10 
Dre - 3200,00 
Ohr S -21,90 

- за визу на заједничкој путној исправи, за свако лице 
по 

- за визу на ПУТНОЈ исправи 

USA S - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr - 71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk - 41,40 
НП - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Šfrs - 17,00 
Škr - 56,90 
Yen - 1560,00 
Pz - 1111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Dre - 877,00 
Ohr S - 9,00 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit - 4.215,20 
DM - 6,70 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Dre - 350 
Ohr S - З,ОО 

за пословну визу на путној исправи 
- за визу на заједничкој путној исправи, за свако лице 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 
Can S - 2,80 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Dre - 292,30 

US AS - 15,00 
Asch - 298,00 
Bfrs - 858,00 
Dkr - 151,40 
Lstg - 11,50 
FF - 130,00 
Fmk - 87,90 
НП - 47,90 
Can S - 22,00 
Lit - 26.850,00 
DM - 42,40 

Nkr - 121,00 
Šfrs -36 ,10 
Škr - 120,80 
Yen -3312,00 
Pz - 2360,00 
Kv. din. - 3,90 
Ir. din. - 4,00 
Aus S - 24,30 
Dre - 1862,00 
Ohr S - 19,60 
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Н а п о м е н а : 
' I. За децу до навршених 14 година живота плаћа се 

такса по овом тарифном броју, умањена за 50%. 
2. За молбу којом се тражи издавање виза не плаћа се 

такса. 
3. За визу на путној исправи у којој су уписани и чла-

нови породице лица коме је издата путна исправа плаћа се 
једна такса. 

4. Дипломагско или конзуларно представништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије у инос-
транству може ослободити од плаћања таксе по овом та-
рифном броју познате личности појединих земаља у скла-
ду са начелом реципроцитета и представник ослободи-
лачких покрета који долазе у Југославију на позив југосло-
венских органа и организација на лечење, школовање или 
специјализацију. 

Tap. број 89 

За уверења, потврде, изводе из матичних књига или 
спроводнице за пренос посмртних остатака које издаје 
дипломатско или конзуларно представништво Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије у иностранству, 
ако није друкчије прописано 

Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
FF - 487,30 
Fmk - 331,00 
НП - 180,50 
Can S - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Yen - 12.479,70 
Pz - 8.890,60 
Kv. din. - 14,60 
Ir. din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
D r s - 715,50 
Ohr S - 72,00 

За састављање акта o опозивању тестамента: 

USA S - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
HA - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Šfrs -41 ,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S - 21,10 
Drs -2.133,90 
Ohr S - 21,90 

За састављање допуне тестамента (кодицила): 

USA 
Asch 
Bfrs 
Dkr -
Lstg 
FF -
Fmk 
НП -
Can S 
Lit -
DM 

S - 6,00 
- 140,30 

- 404,00 
-71,30 
- 5,40 
60,90 
-41 ,40 
22,60 

S - 8,30 
12.645,60 

- 20,00 

Nkr - 57,20 
Šfrs - 17,00 
Škr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Ohr % - 9,00 

USA S - 24,00 
Asch - 561,10 
Bf rs - 1.616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 165,50 
HA - 90,30 
Can S - 33,10 
Lit - 50.582,60 
DM - 79,80 

Nkr -230,00 
Šfrs - 67,90 
Škr - 227,60 
Yen - 6.239,90 
Pz - 4.445,30 
Kv. din. - 7,30 
Ir. din. - 7,50 
Aus S - 34,70 
Drs - 3.507,80 
Obr S - 36,00 

Tap. број 90 
За издавање потврда које се користе у сврху регулиса-

ња царинских ф о р м а л н о с т приликом повратка из инос-
транства за сталан боравак у Социјалистичку Федератив-
ну Републику Југославију или приликом увоза наслеђених 
ствари из иностранства 

Tap. број 92 

За састављање уговора у канцеларији представниш-

USAS - 12,00 
Asch - 280,60 
Bf rs - 808,00 
Dkr - 142,70 
Lstg - 10,80 
FF - 121,80 
Fmk - 82,80 
НП -45,10 
Can S - 16,60 
Lit - 25.291,30 
DM - 39,90 

Nkr - 114,50 
Šfrs - 34,00 
Škr - 113,80 
Yen - 3.119,90 
Pz - 2.222,60 
Kv. din. - 3,70 
Ir. din. - 3,80 
Aus S - 17,40 
Drs - 1.753,90 
Ohr S - 18,00 

Nkr - 230,00 
Šfrs - 67,90 
Škr - 227,60 
Yen - 6.239,90 
Pz - 4.445,30 
Kv. din. - 7,30 
Ir. d i n . - 7 , 5 0 
Aus S - 34,70 
Drs - 3.507,80 
Ohr S - 36,00 

Tap. број 91 
За састављање тестамента: 
l) у канцеларији представништва 

USA 
Asch 
Bfrs 
Dkr 
Lstg 
FF -
Fmk 
НП -
Can 
Lit -
DM 

S - 30,00 
-701,50 

- 2.020,00 
- 356,70 
- 27,00 
304,60 
- 207,00 

- 112,80 
S -41 ,40 
63.228,20 
- 99,70 

Nkr - 286,10 
Šfrs - 84,90 
Škr - 284,50 
Yen - 7.799,80 
Pz - 5.556,60 
Kv. din. - 9,10 
Ir. din. - 9,40 
Aus S - 43,40 
Drs - 4.384,70 
Ohr S - 45,00 

2) ван канцеларије представништва 

USA S - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs -3.231,00 

Nkr - 457,80 
Sf rs - 135,90 
S t r - 455,10 

теа: 

USA S - 24,00 
Asch - 561,10 
Bfrs - 1.616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 165,50 
HA - 90,30 
Can S -33 ,10 
Lit - 50.582,60 
DM - 79,80 

Н а п о м е н а : 
За молбу којом се тражи састављање уговора не пла-

ћа се такса. 

Tap. број 93 
За састављање пуномоћја: 

USA S - 5,00 
Asch - 117,00 
Bfrs - 340,00 
Dkr - 59,50 
Lstg - 4,50 
FF - 50,80 
Fmk - 34,50 
НП - 18,80 
Can S - 6,90 
Lit - 10.538,00 
DM - 16,60 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 47,70 
Sfrs - 14,20 
Škr - 47,40 
Yen - 1.300,00 
Pz - 926,10 
Kv. din. - 1,50 
lr. din. - 1,60 
Aus S - 7,20 
Drs - 730,80 
Ohr S - 7,50 

За молбу којом ce тражи састављање пуномоћја не 
плаћа се такса. 
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Tap. број 94 
За састављање других исправа по молби заинтересо-

ваног лица, ако овом тарифом није друкчије прописано: 

USA S - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 140,00 
Šfrs -41 ,30 
Škr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S -21 ,10 
Drs -2.133,90 
Ohr S -21 ,90 

Tap. број 97 

За оверу уверења о пореклу робе, за оверу фактуре 
или неке друге исправе којом се посведочава порекло робе 
или право да нека роба ужива посебну заштиту порекла 
или назива: 

USA S - 19,60 
Asch - 458,30 
Bfrs - 1.320,00 
Dkr - 233,00 
Lstg - 17,70 
FF - 199,00 
Fmk - 135,20 
НП - 73,70 
Can S - 27,00 
Lit -41.309,10 
DM - 65,20 

Nkr - 187,00 
Sf rs - 55,50 
Škr - 185,80 
Yen - 5.095,00 
Pz - 3.630,30 
Kv. din. - 6,00 
Ir. din. - 6,10 
Aus S - 28,30 
Drs - 2.864,70 
Ohr S - 29,40 

За молбу којом ce тражи састављање исправа из овог 
тарифног броја не плаћа се такса. 

Tap. број 95 
За сваки препис или фотокопију, сачињену у дипло-

матском или конзуларном представништву Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије у иностранству, са 
овером: 

Tap. број 98 
За оверу потписа грађанина или грађанског правног 

Nkr - 47,70 
Šfrs - 14,20 
Škr - 47,40 
Yen - 1.300,00 
Pz -926,10 
Kv. din. - 1,50 
Ir. din. - 1,60 
Aus S - 7,20 
Drs - 730,80 
Ohr S - 7,50 

l) за прву страну 

USA S - 5,00 
Asch - 117,00 
Bf rs - 340,00 
Dkr - 59,50 
Lstg - 4,50 
FF - 50,80 
Fmk - 34,50 
НП - 18,80. 
Can S - 6,90 
Lit - 10.538,00 
DM - 16,60 

2) за сваку даљу страну по 

USA S - З,ОО 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 , 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
Н П - 1 1 , 3 0 
Can S - 4,20 
Lit - 6.322,80 
D M - 1 0 , 0 0 

" Н а п о м е н а : 
За више примерака^истог преписа или фотокопије, са 

овером, плаћа се пуна такса само за први примерак, a за 
сваки даљи примерак - половина таксе предвиђене овим 
тарифним бројем. 

лица на исправи: 

USA S - 6,00 
Asch - 140,30 
Bf rs - 404,00 
D k r - 7 1 , 3 0 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk - 41,40 
НА - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Šfrs - 17,00 
Škr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz-1 .111 ,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Ohr S - 9,00 

Ш 

Н а п о м е н а : 
Такса по овом тарифном броју плаћа се за оверу сва-

ког потписа на исправи. 

Tap. број 99 
За оверу потписа на молби за отпуст из држављан-

ства Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: 
,kr - 28,60 
Trs - 8,50 

Škr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din. - 0,90 
Ir. din. - 0,90 
Aus S - 4,40 
Drs - 438,50 
Ohr S - 4,50 

USA S - 64,80 
Asch - 1.515,00 
Bfrs - 4.362,00 
Dkr - 770,40 
Lstg - 58,30 
FF - 657,90 
Fmk - 446,90 
НП - 243,70 
Can S - 89,37 
Lit - 136.573,00 
DM -215,30 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 618,00 
Šfrs - 183,50 
Škr - 614,40 
Yen - 16.847,00 
Pz - 12.003,00 
Kv. din. - 19,70 
Ir. din. - 20,25 
Aus S - 93,70 
Drs - 9.475,00 
Ohr S - 72,00 

робе: 

Tap. број 96 
За оверу уверења о здравственој исправности послате 

Такса по овом тарифном броју плаћа се за оверу сва-
ког потписа на исправи. 

Tap. број 100 
За оверу службеног потписа и печата на исправи: 

USA 
Asch 
Bfrs 
Dkr 
Lstg 
FF -
Fmk 
НП -
Can 
Lit -
DM 

S - 10,00 
- 233,80 
- 673,00 
- 118,90 
-9,00 
101,50 
- 69,00 
37,60 

I - 13,80 
21.076,00 
- 33,20 

Nkr - 95,40 
Šfrs - 28,30 
Škr - 94,80 
Yen - 2.600,00 
Pz - 1.852,20 
Kv. din. - З,ОО 
Ir. din. - 3,10 
Aus S - 14,50 
Drs - 1.461,60 
Ohr S - 15,00 

USA S - 6,00 
Ašch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr - 71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk -41 ,40 
НП - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Šfrs - 17,00 
Škr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Ohr S - 9,00 
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Tap. број !Ol 
За оверу службеног потписа и печата на исправи у ко-

јој се потврђује поседовање страног држављанства или да-
је зајемчење да ће одређено лице бити примљено у страно 
држављанство: 

USA S - 60,00 
Asch - 1.403,00 
Bfrs - 4.040,00 
D k r - 713,50 
Lstg - 54,00 
FF - 609,10 
Fmk - 413,80 
НП - 225,60 
Can S - 82,80 
Lit - 126.456,40 
DM - 199,40 

Nkr - 572,20 
Šfrs - 169,80 
Škr - 568,90 
Yen - 15.599,60 
Pz - 11.113,20 
Kv. din. - 18,30 
Ir. din. - 18,80 
Aus S - 86,80 
Drs 8.769,40 
Ohr S - 90,00 

Nkr - 38,20 
Šfrs - 11,30 
Škr - 38,00 
Yen - 1.040,00 
Pz - 740 90 
Kv. am. - 1,20 
Ir. din. - 1,20 
Aus S - 5,80 
Drs - 584,60 
Obr S - 6,00 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
Ohr S - З,ОО 

l) до 100 речи 

USA S - 5,20 
Asch - 121,50 
Bfrs - 3^0,00 
D k r - 6 1 , 8 0 
Lstg - 4,50 
FF - 52,80 
Fmk - 36,00 
НП - 19,60 
Сап S - 7,20 
Lit - 10.960,00 
DM - 17,00 

Nkr - 50,00 
Šfrs - 14,70 
Škr - 49,00 
Yen - 1.352,00 
Pz - 963,00 
Kv. din. - 1,60 
Ir. din. - 1,60 
Aus S -"7,50 
Drs - 1.100,00 
Obr S - 8,00 

2) за сваку даљу реч по 

USAS - 0,03 
Asch - 0,40 
Bf rs - 2,00 
Dkr - 0,35 
Lstg - 0,02 
PF - 0,30 
Fmk - 0,20 
НП - 0,10 
Сап S - 0,04 
Lit - 63,20 
DM - 0,05 

Nkr - 0,30 -
Šfrs - 0,05 
Škr - 0,30 
Yen - 7,80 
Pz - 5,50 
Kv. din. - 0,01 
Ir. din. - 0,01 
Aus S - 0,05 
Drs - 4,40 
Obr S - 0,05 

За превод са једног од језика народа или народности 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије на 
страни језик, или обратно, сачињен и оверен у представ-
ништву: 

Tap. број 102 

За оверу преписа, копије или фотокопије коју сачини 
заинтересоване лице: 

l) за прву страну 

USA 5 - 4,00 
Asch - 93,50 
Bfrs - 270,00 , 
Dkr - 47,60 
Lstg - 3,60 
FF - 40,60 
Fmk - 27,60 
НП - 15,00 
Can S - 5,50 
Lit - 8.430,40 
DM - 13,30 

2) за сваку даљу страну по 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 

: : D k r - 2 3 , 8 0 
L s t g - 1 , 8 0 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit -4.215,20 
DM - 6,70 

Н а п о м е н а : 
За оверу више примерака истог преписа, копије или 

фото-копије плаћа се пуна такса само за први примерак, a 
за сваки даљи примерак - половина таксе предвиђене 
овим тарифним бројем. 

Tap. број 103 
За оверу превода са страног језика на један од језика 

народа или народности Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије или обратно: 

l) до 100 речи 

USA S - 1 5 , 0 0 
Asch - 298,00 
Bfrs - 858,00 
Dkr - 151,40 
Lstg - 11,50 
FF - 130,00 
Fmk - 87,90 
НП - 47,90 
Can S - 22,00 
Lit - 26.850,00 
DM - 42,40 

l) за сваку даљу реч по 

USA S - 0,04 
Asch - 0,50 
Bfrs - 2,20 
Dkr - 0,50 
Lstg - 0,03 
FF - 0,40 
Fmk - 0,30 
НП - 0 , 1 5 
Can S - 0,05 
Lit - 70,00 
DM - 0 , 1 0 

Н а п о м е н а : 

Nkr - 121,60 
Šfrs - 36,10 
Škr - 120,80 
Yen -3.312,00 
Pz - 2.360,00 
Kv. din. - 3,90 
Ir. din. - 4,00 
Aus S - 24,30 
Drs - 1.862,00 
Obr S - 19,60 

Nkr - 0,40 
Sf rs - O, IO 
Škr - 0,40 
Yen - 8,50 
Pz - 6,00 
Kv. din. - 0,02 
Ir. din. - 0,02 
Aus S - 0,06 
Drs - 4,60 
Ohr S - 0,06 

Ha молбу којом ce тражи услуга из овог тарифног 
броја не плаћа се такса. 

Tap. број 104 
За депоновање потписа и печата нотара код дипло-

матског или конзуларног представништва Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије у иностранству: 

USA S - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs -3.231,00 
Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
FF - 487,30 
Fmk - 331,00 
НП - 180,50 
Can S - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Nkr - 457,80 
Šfrs - 135,90 
Š k r - 455,10 
Yen - 12.479,70, 
Pz - 8.890,60 
Kv. din. - 14,60 
Ir. din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs - 715,50 
Ohr S - 72,00 

Tap. број 105 

За радње у оставинским стварима: 
l) за састављање записника у просторијама дипло-

матског или конзуларног представништва Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије у иностранству: 

- за прву страну записника 

USA S - 14,60 Nkr - 140,00 
Asch - 341,40 Šfrs -41 ,30 
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Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
НП - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Škr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S - 2 1 , 1 0 
Drs - 2.133,90 
Ohr S -21 ,90 

- за сваку даљу страну записника по 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit -4.215,20 
DM - 6,70 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
Ohr S - З,ОО 

2) за званичне радње ван просторија представништва 
(заступање пред локалним органима, учествовање у њихо-
вим службеним пословима и др.), ако у овој тарифи није 
друкчије прописано, за сваки дан званичног рада: 

USA S - 42,00 
Asch - 982,00 
Bfrs - 2.827,00 
Dkr - 500,00 
Lstg - 37,80 
FF - 426,40 
Fmk - 290,00 
НП - 158,00 
Can S - 58,00 
Lit -88.519,50 
DM - 139,60 

Nkr - 400,50 
Šfrs - 118,90 
Škr - 398,20 
Yen - 10.919,70 
Pz - 7.779,30 
Kv. din. - 12,80 
Ir. din. - 13,10 
Aus S 6 0 , 8 0 
Drs - 6.138,60 
Ohr S - 63,00 

З) за прописивање заоставштине, с проценом и наво-
ђењем вредности предмета за сваку процену или за сваки 
стварни или вештачки налаз: 

- за сваки дан званичног рада 

USA S - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs - 3.231,00 
Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
FF - 487,80 
F m k - 331,00 
НП - 180,50 
Can % - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Nkr - 457,80 
Šfrs - 135,90 
Šk r -455 ,10 
Yen - 12.479,70 
Pz - 8.890,60 
Kv. din. - 14,60 
Ir. din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs -7.015,50 
Ohr S - 48,00 

- осим тога, од целокупне вредности по-
писаних и процењених предмета 

4) за управљање заоставштином по којој 
је спроведена овтавинска расправа или за уп-
рављање другом имовином која не потиче из 
заоставштине, од чистој- прихода (месечно 
или годишње) 

1% 

6% 

предмета од вредности, од износа КОЈИ се 
доставља или од вредности предмета који 
се доставља 3% 

За достављање новца и других вред-
ности које потичу из остварене заостав-
штине: 

1) за заоставшти^е до 100 USA S пре-
рачунатих у националној валути земље 
пријема 3% 

2) за заоставштине преко 100 до 500 
USA S прерачунатих у националној валу-
ти земље пријема 5% 

3) за заоставштине преко 500 USA S, 
прерачунатих у националној валути зем-
ље пријема 6% 

Н а п о м е н а : 
1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се кад се 

поводом бродолома или неке друге несреће, новац и друге 
вредности за морнаре и њихове породице предају дипло-
матском или конзуларном представништву Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије у иностранству. 

2. Захмолбу којом се тражи извршење услуга по овом 
тарифном броју не плаћа се такса. 

Tap. број 107 
За чување депозита: 
l) за акт којим се потврђује пријем депозита на чува-

ње 

USA S - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
D k r - 71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Frnk - 41,40 
НП - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Šfrs - 17,00 
Škr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Ohr S - 9,00 

2) за чување и издавање новца, хартија од вредности, 
уложних књижица и предмета од вредности (драгоценос-
ти): 

- за прву годину или део тог време-
на, од вредности 5% 

- за сваку даљу годину или део тог 
времена, од вредности 4% 

3) за чување тестамента или других исправа у интере-
су физичких или правних лица 

USA S - 19,60 
Asch - 458,30 
Bfrs - 1.320,00 
Dkr - 233,00 
Lstg - 17,70 
FF - 199,00 
Fmk - 135,20 
НП - 73,70 
Can S - 27,00 
Lit -41.409,10 
DM - 65,20 

Nkr - 187,00 
Šfrs - 55,50 
Škr - 185,80 
Yen - 5.095,00 
Pz - 3.630,30 
Kv. din. - 6,00 
Ir. din. - 6,10 
Aus S - 28,30 
Drs - 2.864,30 
Ohr S - 19,60 

Н а п о м е н а : 
1. За пописивање заоставштине или за налаз без про-

цене или без навођења вредности плаћа се само такса из 
тачке 3. алинеја I. овог тарифног броја. 

2. Као дан сматра се време од највише шест часова. 
Сваки започети део тог времена рачуна се као пола дана. 

,Tap. број 106 
За достављање новца, хартија од 

вредности, уложених књижица и других 

Н а п о м е н а : 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за следеће 

депозите: новчане износе положене унапред ради покрића 
такса и трошкова и сличних тражбина дипломатског, од-
носно конзуларног представништва Социјалистичке Феде-
ративне Републике Југославије у иностранству, зараде и 
ствари (ефекте држављана Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, новац положен - примљен на име 
обештећења држављана Социјалистичке Федеративне Ре-
публике Југославије по разним основама и у случају болес-
ти, лишења слободе и др.). 
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Tap. број 108 ^ 
За уписивање у попис посаде, података о укрцавању 

или искрцавању чланова посаде 

USA S - 2,60 Nkr - 24,80 
Asch - 60,80 Šfrs - 7,40 
Bf rs - 115,00 Škr -24 ,60 
Dkr - 30,90 Yen - 676,00 
Ls tg-2 ,30 Pz-481 ,60 
FF - 26,40 Kv. din. - 0,80 
Fmk - 18,00 Ir. din. - 0,80 
HA - 9,80 Aus S - 3,80 
Can S - 3,60 Drs - 380,00 
Lit - 5.479,80 Ohr S - 3,90 
DM - 8,70 

Tap. број 109 
За акт којим се одобрава укрцавање страног држав-

љанина као члана посаде на брод Југословенске трговачке 
морнарице 

USA S - З,ОО 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
НП - 11,30 
Can S - 4,20 
Lit - 6.322,80 
DM - 10,00 

Nkr - 28,60 
Šfrs - 8,50 
Škr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din. - 0,90 
Ir. din. - 0,90 
Aus S - 4,40 
Drs - 438,50 
Ohr S - 4,50 

Tap. број 110 

USA 
Asch 
Bfrs -
Dkr 
Lstg 
FF -
Fmk 
НП -
Can 
Lit -
DM 

S - 120 
- 2.806,00 

- 8.080,00 
- 1.427,00 
- 108,00 
1.218,20 
- 827,60 
451,20 

fc - 165,60 
252.912,80 
- 398,80 

Nkr - 1.144,40 
Šfrs - 339,60 
Š k r - 1.137,80 
Yen -21.198,20 
Pz - 22.226,40 
Kv. din. - 36,60 
Ir. din. - 37,60 
Aus S - 173,60 
Drs - 17.538,80 
Ohr S - 120,00 

Tap. број 111 
За издавање и оверу извода из бродског дневника: 

l) за прву страну 

USA S - З,ОО 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
НП - 11,30 
Can S - 4,20 
Lit - 6.322,80 
DM - 10,00 

Nkr - 28,60 
Šfrs - 8,50 
Škr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din. - 0,90 
Ir. din. - 0,90 
Aus S - 4,40 
Drs - 438,50 
Ohr S - 4,50 

2) за сваку даљу започету страну по 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
НП - 7,50 

Nkr - 19,10 
Šfrs - 5,70 
Škr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 

Can S - 2,80 
Lit - 4.215,20 
DM - 6,70 

Drs - 292,30 
Ohr S - З,ОО 

Tap. број 112 
За интервенцију дипломатског или конзуларног пред-

ставништва Социјалистичке Федеративне Републике Ју-
гославије у иностранству да се броду изда или продужи 
важење било које исправе у вези са сигурношћу пловидбе, 
поред ефективних трошкова 

USA S - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs - 3.231,00 
Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
PF - 487,30 
Fmk - 331,00 
НП - 180,50 
Can S - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Nkr - 457,80 
Šfrs - 135,90 
Škr -455 ,10 
Yen - 12.479,70 
Pz - 8.890,60 
Kv. din. - 14,60 
Ir. din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs -715,50 
Ohr S - 72,00 

За сваку другу интервенцију код страних органа по 
захтеву брода за коју није прописана посебна такса 

За ов^ру бродског дневника и других бродских књига 
и исправа и за потврду сваког уписа у те књиге и исправе 

USA S - 42,00 
Asch - 982,00 
Bfrs - 2.827,00 
Dkr - 500,00 
Lstg - 37,80 
FF - 426,40 
Fmk - 290,00 
НП - 158,00 
Can S - 57,00 
Lit - 88,519 
DM - 139,60 

Nkr - 400,50 
Šfrs - 118,90 
Škr - 398,20 
Yeh - 10.919,70 
Pz - 7.779,30 
Kv. din. - 12,80 
It. din. - 13,10 
Aus S - 60,80 
Drs -6.138,60 
Ohr S - 63,00 

Члан 3. 
Таксе исказане у тар. бр. 4, 5 ,6,7, 8,9, IO, 11,12,13,14, 

18. и 81. овог закона за страна физичка и правна лица пла-
ћају се у динарима. Износ таксе исказан у страној валути 
служи као основица за обрачун у динарима по курсу који 
вреди на дан плаћања таксе. 

IH. ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА ЗА ВРЕМЕ 
РАТНОГ СТАЊА И У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ 

РАТНЕ ОПАСНОСТИ 

Члан 4. 
Одредбе овог закона примењиваће се и за време рат-

ног стања и у случају непосредне ратне опасности, с тим 
што ће се, док траје такво стање, односно опасност приме-
њивати таксе из члана 2. овог закона увећане за 100%. 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 
За списе и радње у управним стварима и за друге 

предмете и радње код савезних органа управе и савезних 
организација, по којима је таксена обавеза настала до да-
на ступања на снагу овог закона, платиће се такса по Зако-
ну о тарифи савезних административних такса („Службе-
ни лист СФРЈ", бр. 77/87 и 63/89). 

Члан 6. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о тарифи савезних ' административних такса 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 77/87 и 63/89). 

Члан 7. 
Овај закон ступа ка снагу осмог дана од дана објав-

љиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 
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885. 
На основу члана 2. Закона о посебним дажбинама при увозу пољопривредних и прехрамбених производа 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 70/89), у споразуму са савезним секретаром за пољопривреду, савезни секретар за трговину 
издаје 1 

Н А Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ П Р И УВОЗУ П О Љ О П Р И В Р Е Д Н И Х И 

НРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

1. Посебна дажбина представља разлику између увозне цене увећане за износ царине и других увозних дажбина 
и просечне цене на домаћем тржишту. 

2. Просечне цене на домаћем тржишту, у смислу тачке I. ове наредбе, јесу: 

Редни Тарифни број Тарифна 
ознака 

Просечна цена 
број Царинске 

тарифе 

Тарифна 
ознака Наименовање робе на домаћем 

тржишту 

I 2 3 4 5 

I 01.02 
0102.90 

Живе животиње, врста говеда: 
- Остало: 

Дин/kg 

0102.901 бикови 51,00 
0102.904 јунад за тов (од 200 до 280 kg) 66,00 
0102.905 јунад, утовљена преко 280 до 450 kg 60,00 
0102.906 јунад, остала 54;оо 

2 01.03 
0103.9 
0103.91 

Свиње, живе: 
- Остало: 
- - масе мање од 50 kg: 

0103.913 масне за клање 54,10 
0103.919 остало 54,10 
0103.92 - - масе 50 kg или веће: 
0103.922 меснате за клање 53,00 
0103.923 масне за клање 45,10 
0103.929 остало i 45,10 

3 01.04 
0104.10 

Овце и козе, живе: 
- Овце: 

0104.102 за клање 53,00 
0104.109 јагњад, остала 82,20 

4 01.05 
0105.9 
0105.91 

Живина домаћа, жива (кокошке, патке, гуске, ћурке и бисерке): 
- Остало: ' 
— кокошке: 

0105.919 остале . 13,00 
5 02.01 

0201.10 
Месо говеђе, свеже или расхлађено: 
- Трупови и полутке: 

0201.101 телећи 122,40 
0201.102. јунећи 102,00 
0201.103 говеђи 76,50 
0201.109 остали 76,50 
0201.20 - Остали комади са костима: 
0201.201 телећи 127,50 
0201.202 јунећи: 

127,50 

0201.2021 компензиране четврти 106,80 
0201.2022 предње четврти 85,40 
0201.2023 задње четврти 128,20 
0201.2029 остало 85,40 
0201.203 говеђи: 

85,40 

0201.2031 компензиране четврти 80,10 
0201.2032 предње четврти 64,10 
0201.2033 задње четврти 96,10 
0201.2039 остало 64,10 
0201.30 - Без костију: 

64,10 

0201.301 телећи 172,10 
0201.302 јунеће: 

172,10 

0201.3021 компензиране четврти 142,00 
0201.3022 предње четврти 113,60 
0201.3023 задње четврти 170,50 
0201.3029 остало 113,60 
0201.303 - -1- говеђе: 

113,60 

0201.3031 компензиране четврти 106,50 
0201.3032 предње четврти 85,20 
0201.3033 задње четврти 127,80 
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I 2 3 4 5 

^ Дин./kg 

0201.3039 остало 85,20 
0201.309 остало 11 З,бр 

6 02.02 Месо говеђе, смрзнуто: 
0202.10 - Трупови и полутке: 

97 ДО 0202.101 телећи 97 ДО 
0202.102 јунећи 81,60 
0202.103 говеђи 61,20 

, 0202.109 остало 61,20 
0202.20 - Остали комади са костима: 
0202.201 телећи 102,00 
0202.202 јурећи: 
0202.2021 компензиране четврти 85,40 
0202.2022 предње четврти 68,40 
0202.2023 задње четврти 102,50 
0202.2029 остало 68,40 
0202.203 говеђи: 

64,10 0202.2031 компензиране четврти 64,10 
0202.2032 предње четврти 51,30 
0202.2033 задње четврти 76,90 
0202.2039 остало 51,30 
0202.209 остало 68,40 
0202.30 - Без костију: 
0202.301 телећи 137,70 
0202.302 јунеће: 

113,60 0202.3021 компензиране четврти 113,60 
0202.3022 предње четврти 90,90 
0202.3023 задње четврти 136,40 
0202.3029 остало 90,90 
0202.303 говеђе: 

85,20 0202.3031 компензиране четврти 85,20 
0202.3032 предње четврти 68,20 
0202.3033 задње четврти 102,30 
0202.3039 остало 68,20 
0202.309 остало 90,90 

7 02.03 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
0203.1 - Свеже или расхлађено: 
0203.11 - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

63,60 главом, предњим и задњим ногама 63,60 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

74,20 без главе, предњих и задњих ногу 74,20 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 114,00 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 121,90 

0203.12 - - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
- Ех. 

- бутови и комади од њих, са костима 153,70 
- плећке и комади од њих, са костима 121,90 

0203.19 — остало: s 
Ех. 
- бутови и комади од њих, без костију 181,40 
- плећке и комади од њих, без костију 143,80 
- леђа 143,10 
- слабина са филеом 153,70 
- слабина без филеа 145,80 
- врат 111,30 
- груди 61,00 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 45,10 

0203.2 - Смрзнуто: 
0203.21 - - трупови и полутке: 

Ех. 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

главом, предњим и задњим ногама 50,90 
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02.04 

02.07 

10 

11 

04.01 

04.02 

12 

13 

14 

15 

16 

04.05 

04.09 

10.01 

10.03 

10.05 

0203.22 

0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

0401.20 

0402.2 

0402.21 
0402.9 
0402.91 
0405.00 
0405.001 
0409.00 
0409.001 
0409.009 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 
1003.00 
1003.002 

1005.90 
! 005.901 

Дин./kg 
- трупови и полутке са кожом и поткожним масним ткивом, 

без главе, предњих и задњих ногу 59,40 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу (гуљена полутка) 91,20 
- трупови и полутке без коже, поткожног масног ткива, главе, 

предњих и задњих ногу, груди, ребара и трбушине (францус-
ка обрада) 97,50 

- - бутови, плећке и комади од њих, са костима: 
Ех. 
- бутови и комади од њих, са костима 123,00 
- плећке и комади од њих, са костима 97,50 
- остало: 
Ех. 
- бутови и комади/од њих, без костију 145,10 
- плећке и комади од њих, без костију 115,10 
- леђа 114,50 
- слабина са филеом 123,00 
- слабина без филеа 116,60 
- врат 89,00 
- груди 48,80 
- ребра, трбушина, коленица и подлактица 36,00 
Месо овчије или козије, свеже, расхлађено или смрзнуто: 
- Трупови и полутке, јагњећи, свежи или расхлађени 147,90 
- Остало месо овчије, свеже или расхлађено: 
- - трупови и полутке 106,00 
- - остали комади са костима 106,00 
- - б е з костију . 132,50 
- Остало месо овчије, смрзнуто: 
- - трупови и полутке 84,80 
- - остали комади са костима 84,80 
- - б е з костију 106,00 
Месо и јестиви отпаци од живине из тар. броја 01.05, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 
- Живина, неисечена у комаде, свежа или расхлађена 50,00 
- Живина, неисечена у комаде, смрзнута: 
- - кокошке, домаће 4 40,00 
- Живина, исечена у комаде и отпаци, укључујући џигерице, 

свежи или расхлађени: 
- - остало 42,50 
- Живина, исечена и отпаци, осим џигерице, смрзнути: 
- - од кокошака, домаћих 34,00 
Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или Дин/1 
других материја за заслађивање: 
- Са садржајем масноће преко 1% до 6% по маси 9,00 
Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог ше-
ћера или других материја за заслађиван^: 

Дин/kg 
- У праху, гранулама или другим чврстим облицима, са 

садржајем масноће преко 1,5% по маси: 
- - без додатог шећера или других материја за заслађивање 73,50 
- Остало: Дин/1 
- без додатог шећера и других материја за заслађивање 31,50 
Маслац и остале масноће и уља, добијени од млека: Дин/kg 

маслац свеж 7 149,00 
Мед, природни: 

у паковањима до 25 kg 66,00 
у осталим паковањима 60,00 

Пшеница и наполица: 
- Тврда пшеница: 

остала ' 5,50 
- Остало: 

остала пшеница ' ' 5,50 
Јечам: 
- - - пиварски 5,50 
Кукуруз: 
- Остали: 

бели 5,00 

8 

9 
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I 2 3 4 5 

Дин./kg 

1005.902 жути 5,00 
1005.909 остали 5,00 

17 10.06 Пиринач: 
1006ЛО - Пиринач у љусци (арпа или сиров): 
1006.109 остали 9,10 
1006.20 - Пиринач ољуштен (смеђ) 20,00 
1006.30 - Пиринач полубланширан или бланширан, па и полиран или 

глазиран: 
1006.301 полубели и бели 20,80 
1006.309 полиран и глазиран 21,00 
1006.40 - Ломљени пиринач, 7,00 

18 11.07 Слад, пржен или непржен: I 
1107.10 - Непржен 12,10 
1107.20 4 - Пржен 13,30 

19 12.01 1201.00 Соја у зрну, укључујући и лрмљену или дробљену -

20 12.05 1205.00 Семе уљане репице, укључујући ломљено или дробљено 8,00 
21 12.06 1206.00 Семе сунцокрета, укључујући ломљено или дробљене 8,20 
22 12.10 Хмељ, свеж или сушен, укључујући дробљен или млевен или у 

облику пелета; лупулин: 
1210.10 - Хмељ, недробљен нити млевен нити у облику пелета 140,00 
1210.20 - Хмељ, дробљен или млевен или у облику пелета; лупулин: 
1210.201 хмељ, дробљен или млевен или у облику пелете 150,00 
1210.209 лупулин -

23 12.12 Рошчићи, морске и остале алге, шећерна репа, шећерна трска, 
свежи или суви, укључујући млевене; коштице и језгра из кош-
тица воћа и остали биљни производи (укључујући корен цико-
рије, непржен, врсте Cichorium intybus sativum) врста која се 
првенствено употребљава за људску исхрану, на другом месту 
непоменути нити укључени: 

1212.9 - Остало: 
1212.91 - - шећерна репа 0,80 

24 15.07 Сојино уље и његове фракције, пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани: 

-j 1507,10 - Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 36,50 
Дин/1 

1507.90 - Остало 50,10 
25 15.12 Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и 

њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски 
немодификовани: 

Дин/kg 
1512.1 - Уље од сунцокрета и шафранике и њихове фракције: 
1512.11 - - сирово уље 40,20 

Дин/1 
1512.19 - - остало 55,00 

26 15.14 Уље од репице или уље од слачице и њихове фракције, рафини- Дин/kg 
сани или нерафинисани, али хемијски немодификовани: 

1514.10 - Сирово уље: 
1514.101 - - - од репице 36,50 
1514.90 - Остало: Дин/1 
1514.901 од репице 50,10 

27 17.01 Шећер од шећерне трске и шећерне репе и хемијски чиста саха- Дин/kg 
роза, у чврстом стању: 

1701.1 - Сирови шећер без додатих средстава за ароматизацију и ма-
терија за бојење: 

1701.11 - - шећер од шећерне трске 13,00 
1701.12 - - шећер од шећерне репе 13,00 
1701.9 - Остало: 
1701.99 — остало: 
1701.991 шећер од шећерне трске, рафинисан 15,00 
1701.992 шећер од шећерне репе, рафинисан 15,00 

28 22.04 Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од Дин/1 
грожђа, осим оне из тар. броја 20.09: 

2204.2 - Остала вина; шира од грожђа са заустављеном ферментаци-
' јом додавањем алкохола: 

2204.21 - - у судовима до 2 I: 
2204.2 Sl вино стоно ч 17,20 
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I 2 3 4 5 

2204.212 . вино квалитетно: Дин./kg 

2204.2121 бело 22,00 
2204.2129 остало 22,00 
2204.219 вино дезертно 39,00 

29 23.04 2304.00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом ек- Дин/kg 
стракција уља од соје, немлевени, млевени или пелетизовани: 

2304.001 - - - од соје -

2304.009 остало -

30 24.01 Дуван сиров или непрерађен; отпаци од дувана: 
2401.10 - Дуван, неижиљен: 

Ех. 
\ - оријентални тип дувана 157,00 

- тип Вирџинија 105,20 
- тип Берлеј 70,60 
- остали 54,90 

2401.20 - Дуван, делимично или потпуно ижиљен: 
Ех. 
Делимично ижиљен: 
- оријентални тип дувана 157,00 
- тип Вирцинија 115,70 
- тип Бер леј 77,70 
- остали 59,90 
Потпуно ижиљен: 
- оријентални тип дувана 157,00 
- тип Вирџинија 128,10 
- тип Берлеј 86,10 

2401.30 - Отпаци од дувана 34,50 
31 24.02 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене дувана: Дин/паклица 

2402ЛО - Цигаре и цигарилоси, који садрже дуван 
2402.20 - Цигарете које садрже дуван: 

Ех. 
- цигарете које одговарају квалитету групе лиценцних цигаре-

2402.90 

- цигарете које одговарају квалитету групе екстра домаћих ци-
гарета произведених према JUS-y Е.Р2.010 ' 8,60 

- цигарете које одговарају по квалитету I квалитетној групи из 
домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 5,70 

- цигарете које одговарају по квалитету II квалитетној групи 
из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 5,70 

- цигарете које одговарају по квалитету III квалитетној групи 
из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 5,70 

- цигарете Koje одговарају по квалитету IV квалитетној групи 
из домаће производње произведене према JUS-y Е.Р2.010 5,70 

- Остало 8,80 

3. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о висини посебне дажбине при увозу пољо-
привредних и прехрамбених производа („Службени лист СФРЈ", бр. 79/91). ; 

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", a примењиваће 
се Од 9. децембра 1991. године. 

Бр. 74/94 
6. децембра 1991. године 
Београд 

Савезни секретар за трговину, 
мр Назми Мустафа, с. р. 

886. 
На основу члана 264. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
уз сагласност савезног секретара за финансије, савезни сек-
ретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ЗА П Р О В Е Р А В А Т Е СТРУЧНЕ СПОСОБ-

НОСТИ ВАЗДУХОПЛОВНОГ О С О Б Љ А 
I. У Наредби о висини накнаде за проверавање струч-

не способности ваздухопловног особља („Службени лист 

СФРЈ", бр,.80/87, 37/89, 48/89 и 61/90), у тачки 1. табела 
мења се и гласи: 

Висина накнаде 

Редни за ос- за on- за признавање ванред-
број ВРСТА ДОЗВОЛЕ коену лашће- дозволе на про-

дозволу н,е овлашћења вера 

,l. Пилот слободног 
балона 2000 1000 1000 1000 1000 

2. Пилот змаја 2000 1000 !(Х?О I(K)O 1000 
3. Пилот једрилице 2500 1000 1500 1000 !О(К) 
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Висина накнаде 

Редим за ос- за ов- за признавање ванред-број ВРСТА дозволе новну лашће- дозволе на про-број 
дозволу ње овлашћења вера 

4. Спортски пилот 
авиона и хеликоп-
тера 3500 2000 2000 1000 1000 

5. Спортски падоб-
ранци 2000 1000 1000 1000 1000 

6. Професионални 
пилот авиона и хе-
ликоптера 5000 3000 3000 2000 2000 

7. Професионални 
пилот I класе 7000 4000 5000 3000 3000 

8. Саобраћајни пилот 
авиона и хеликоп-
тера 8000 5000 6000 4000 4000 

9. Навигатор летач 6000 4000 4000 2000 2000 
IO. Инжењер летач у 

авиону и хеликоп-
теру 7000 4000 5000 3000 3000 

11. Верификатор летач 5000 3000 3000 2000 2000 
12. Домаћин, домаћи-

ца ваздухоплова 4000 2000 3000 2000 2000 
13. Ваздухопловни ме-

ханичар 5000 3000 3000 2000 2000 
14. Ваздухопловни 

техничар 6000 4000 4000 2000 2000 
15. Ваздухрпловки 

инжењер техничке 
припреме 6000 4000 4000 2000 2000 

16. Ваздухопловно-са-
обраћајно особље 5000 2000 3000 2000 2000 

.17. Остало стручно 
особље 4000 2000 2000 1000 1000" 

Број: 7/001-372/91-002 
5. децембра 1991. године 
Београд 

В. д. савезног секретара за 
саобраћај и везе, 

Стеван Санто, с. р. 

2. После тачке I. додаје се нова тачка la, која гласи: 
,,la. Накнада за проверу стручне способности стра-

них држављана наплаћује се у ефективном страном новцу 
или чековима који гласе на страну валуту у име и за рачун 
овлашћене банке, у складу са уговором закљученим са ов-
лашћеном банком, или у име и за рачун Народне банке Ју-
гославије, под условима утврђеним Одлуком о начину 
обављања мењачких послова и висини мењачке провизије 
за обављање тих послова за рачун Народне банке Југосла-
вије („Службени лист СФРЈ", бр. 6/91 и 23/91 )Г 

3. Ова наредба ступа на снагу наредно! дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

887. 
На основу члана 264. Закона о ваздушној пловидби 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
уз сагласност савезног секретара за финансије, савезни сек-
ретар за саобраћај и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕД 
ВАЗДУХОПЛОВА 

I. У Наредби о висини накнаде за извршени преглед 
ваздухоплова („Службени лист СФРЈ", бр. 3/87, 36/89, 
48/89 и 2/90), у тачки I. табела мења се и гласи: 

30000 

24000 

10000 

8000 

4000 

1. 

2. 

3. 

В. 

10000 

8000 

6000 

4000 

8000 

6000 

4000 

8000 

6000 

4000 

3000 
2000 

2) од 27001 до 72000 kg 
3) од 5701 до 27000 kg 
4) од 275 до 5700 kg 
5) од 1201 до 2751 kg 
6 ) о д 751 до 1200 kg 
7) од 271 до 750 kg 
8) од до 270 kg 

15000 

12000 

5000 

4000 

2000 

,Д. ВАЗДУХОПЛОВИ ТЕЖИ ОД 
ВАЗДУХА 
A. Ваздухоплови саобраћајне кате-

горије 
1) млазни и турбоелисни дво-

моторни и вишемоторни 
ваздухоплови широког тру-
па 

2) млазни и турбоелисни дво-
моторни и вишемоторни 
ваздухоплови 

3) клипни двомоторни и више-
моторни ваздухоплови 

4) млазни и турбоелисни једно-
моторни ваздухоплови 

5) клипни једномоторни вазду-
хоплови 

Б. Ваздухоплови опште категори-
је 
Ваздухоплови за превоз лица, , 
ствари и поште и ваздухоплови 
за обуку ваздухопловног особ-
ља 
1) млазни и турбоелисни дво-

моторни и вишемоторни 
ваздухоплови 

2) клипни двомоторни и више-
моторни ваздухоплови 

3) млазни и турбоелисни једно-
моторни ваздухоплови 

4) кликни једномоторни вазду-
хоплови 

Ваздухоплови за рад у пољоп-
ривреди и шумарству 
1) штипни двомоторни и више-

моторни ваздухоплови 
2) млазни и турбоелисни једно-

моторни вазду хоп лови 
3) клипни једномоторни 

ваздухоплови 
Ваздухоплови за спортску де-
латност 
1) млазни и турбоелисни дво-

моторни и вишемоторни 
ваздухоплови 

2) клипни двомоторни и више-
моторни ваздухоплови 

3) млазни и турбоелисни једно-
моторни ваздухоплови 

4) клипни једномоторни 
ваздухоплови 

5) једрилице 
Ваздухоплови посебне катего-
рије (аматерски грађен вазду-
хоплов, еКспериментални и ул-
тралаки ваздухоплов, змај и 
сл.) чија је највећа маса у поле-
тању : 
l) преко 72001 kg 

5000 

4000 

3000 

2000 

4000 

3000 

2000 

4000 

3000 

2000 

1500 
1000 

30000 15000 
24000 12000 
10000 5000 
8000 4000 
6000 3000 
4000 2000 
3000 1500 
2000 1000" 

2. После тачке I. додаје се нова тачка la, која гласи: 
,,la. Накнада за извршени преглед ваздухоплова упи-

саних у страни регистар ваздухоплова наплаћује се у ефек-
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тивном страном новцу или чековима који гласе на страну 
валуту у име и за рачун овлашћене банке, у складу са уго-
вором закљученим са овлашћеном банком, или у име и за 
рачун Народне банке Југославије, под условима утврђе-
ним Одлуком о начину обављања мењачких послова у ви-
сини мењачке провизије за обављање тих послова за рачун 
Н(ародне банке Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
5/91 и 23/91)." 

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Број: 7/001-372/91-002 
5. децембра 1991. године 
Београд 

В. д. савезног секретара за 
саобраћај и везе, 

Стеван Санто, с. р. 

888. 
На основу члана l i . став 3. Закона о финансијском 

пословању („Службени лист СФРЈ", бр. 10/89, 26/89, 
35/89, 58/89, 79/89 и 61/90), савезни секретар за финансије 
прописује 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ НА-
ПЛАТЕ, РАСПОЛАГАЊА И ПЛАЋАЊА ГОТОВИМ 

НОВЦЕМ 
1. У Наредби о условима и начину наплате, распола-

гања и плаћања готовим новцем („Службени лист СФРЈ", 
бр. 17/89, 54/89, 5/90 и 15/91) у тачки 4. одредба под 6. 
број: „4.000,00" замењује се бројем: „10.000,00". 

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. l / i - l 0 - 0 0 4 / 9 I - 0 0 I 
4. децембра 1991. године 
Београд 

Заменик 
савезног секретара за 

финансије, 
Славољуб Станић, с. р. 

889. 
На основу члана 80. Закона о станардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА СЕМЕ 

УЉАРИЦА 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за семе уљарица, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Семе уљарица. Узимање узорака JUS ISO 542 
2) Семе уљарица. Смањивање про-

сечних узорака у узорке за анализу JUS ISO 644 
3) . Семе уљарица. Одређивање 

садржаја нечистоћа JUS ISO 658 
4) Семе уљарица. Одређивање хек-

санског екстракта (или петролетарског ек-
стракта) названог „количина уља" JUS ISO 659 

5) Семе уљарица. Одређивање влаге 
и испарљивих материја JUS ISO 665 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. ^ -

Даном ступања на снагу овог правилника престају да 
важе југословенски стандарди који имају следеће називе u 
ознаке: 

l) Методе одређивања. Уљано семе. 
Смањивање просечних узорака у узорак 
за анализу JUS Е.В8.010 

2Х Методе одређивања. Уљано семе. 
Одређивање садржаја нечистоће - — JUSE.B8.011 

3) Методе одређивања. Уљано семе. 
Одређивање воде и испарљивих материја JUS Е.В8.012 

4) Методе одређивања. Уљано семе. 
Методе одређивања количине сировог 
уља JUS Е.В8.014 
донесени Решењем о југословенским стандардима за уља-
но семе („Службени лист СФРЈ", бр. 36/72). 

Члан 5. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Решење о југословенском стандарду за испитивање 
квалитета уљарица („Службени лист СФРЈ", бр. 18/69). 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/190 
4. новембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

890. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К О М СТАНДАРДУ ЗА ЧИСТЕ 

ХЕМИКАЛИЈЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенскц стан-

дард за чисте хемикалије, који има следећи назив и озна-
ку: 

Чисте хемикалије. Табеларни пре-
глед запреминских маса и концентрације 
за водене растворе хлороводоничне кисе-
лине - JUS H.G0.004 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивана југословенског стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". ^ 

Бр. 15/01-14^/191 
4. новембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

891. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 
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П Р А В И Л Н И К 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К О М СТАНДАРДУ ЗА 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј У 

Члан I. 
Овим правилником прописује се југословенски стан-

дард за документацију, који има следећи назив и ознаку: 
Документација. Библиографски по-

даци који се односе на патентна докумен-
та или се налазе у патентним документи-
ма JUS А,С 1.202 

Члан 2. 
Југословенски стандард из члана I. овог правилника 

чини саставни део овог правилника, a објављује се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењивање југословенског стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/192 Директор 
4. новембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

892. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЕЛЕК-

Т Р И Ч Н Е ИНСТАЛАЦИЈЕ Н И С К О Г НАПОНА N 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за електричне инсталације ниског напона, који има-
ју следеће називе и ознаке: 

1) Електричне инсталације ниског на-
пона. Захтеви за безбедност. Избор мера 
заштите од електричног удара у зависнос-
ти од спољашњих утицаја у посебним ус-
ловима JUS N.B2.749 

2) Електричне инсталације ниског на-
пона. Инсталације градилишта JUS N.B2.774 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
обавезни су у целини, a примен.иваће се на електричне ин-
сталације ниског напона које се произведу, односно увезу 
од дана ступања на снаг^ овог правилника. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку дванаест ме-
сеци од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/193 Директор 
4. новембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

893. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О Ј У Г О С Л О В Е Н С К И М СТАНДАРДИМА ЗА ЦЕВНЕ 

ЗАТВАРАНЕ 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за цевне затвараче, који имају следеће називе и оз-
наке: 

1) Цевни затварачи. Кугласте слави-
не од челика са пуним пролазом JUS М.С5.036 

2) Цевни затварачи. Кугласте слави-
не од челика са редукованим пролазом — JUS М.С5.037 

Члан 2. 
Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 

чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 
Примењивање југословенских стандарда из члана I. 

овог правилника није обавезно. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/194 Директор 
4. новембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

894. 

На основу члана 80. Закона о стандардизацији 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

. I 
П Р А В И Л Н И К 

О Ј У Г О С Л О В Е Н С К И М СТАНДАРДИМА ЗА ЧВРСТА 
ЂУБРИВА 

Члан I. 

Овим правилником прописују се југословенски стан-
дарди за чврста ђубрива, који имају следеће називе и озна-
ке: 

1) Чврста ђубрива. Мерење статичког 
угла насипања z JUS Н.В8.800 

2) Чврста ђубрива. Одређивање на-
силне густине без стресања JUS Н.В8.801 

3) Чврста ђубрива. Одређивање на-
силне густине са стресањем JUS Н.В8.802 

4) Чврста ђубрива. Одређивање на-
силне густине без стресања фино гранули-
саног ђубрива JUS Н.В8.803 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I. овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Примењиван^ јгуословенских стандарда из члана I. 
овог правилника није обавезно. 
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Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 

од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/195 
4. новембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

895. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАН-

ДАРДА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди, који имају следеће називе и 
ознаке: 

1) Гајтан за звонца TG 00 JUS N.C2.300 
2) Прикључни гајтан TG Ol JUS N.C2.301 
3) Прикључци гајтан са упреденим 

парицама TG 02 JUS N.C2.302 
4) Прикључни гајтан, отпоран пре-

ма влази TG IO JUS N.C2.310 
5) Прикључци гајтан са упреденим 

парицама, отпоран према влази TG 11 — JUS N.C2.311 
6) Прикључни гајтан, отпоран пре-

ма прскајућој води TG 20 JUS N.C2.320 
l ) Лаки гајтан за телекомуникацио-

не уређаје са електричном заштитом или 
без ње TG 50 JUS N.C2.350 

8) Гајтан за телекомуникационе уре-
ђаје TG 51 JUS N.C2.351 

9) Гајтан за двокретне бираче TG 52 JUS N.C2.352 
10) Гајтан за телекомуникационе уре-

ђаје, отпоран према влази TG 60 JUS N.C2.360 
11) Гајтан за телекомуникационе уре-

ђаје, отпоран према прскајућој води TG 
70 ' JUS N.C2.370 
донесени Решењем о југословенским стандардима за гај-
тане и каблове за телекомуникације („Службени лист 
СФРЈ", бр. 50/63); 

12) Телекомуникације. Прикључни 
гајтан, отпоран према влази, TG 30 JUS N.C2.330 

13) Телекомуникације. Прикључци 
гајтан са упреденим парицама, отпоран 
према влази, TG 31 JUS N.C2.331 
прописани Правилником о југословенским стандардима 
за телекомуникације („Службени лист СФРЈ", бр, 37/82). 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/196 
4. новембра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

896. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандарцизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА Б У Ш Е Њ Е 

Члан I. 
Овим правилником прописују се југословенски стан-

дарди за бушење, који имају следеће називе и ознаке: 

1) Бушење. Бентонит за исплаку. Тех-
нички услови JUS B.F! .020 

2) Бушење. 'Бентонит за исплаку. 
Узимање и припрема узорака JUS B.F8.020 

3) Бушење. Бентонит за исплаку. Ме-
тоде испитивања JUS B.F8.021 

Члан 2. 

Југословенски стандарди из члана I."овог правилника 
чине саставни део овог правилника, a објављују се у посеб-
ном издању Савезног завода за стандардизацију. 

Члан 3. 

Југословенски стандард JUS B.F!.020 из члана I. овог 
правилника обавезан је у целини. 

Примењивана југословенских стандарда 
JUS B.F8.020 и JUS B.F8.021 из члана I. овог правилника 
није обавезно. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/197 
4. октобра 1991. године 
Београд 

Директор 
Савезног завода за 
стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

897. 
На основу члана 80. Закона о стандардизацији 

(„Службени лист СФРЈ", бр. 37/88 и 23/91), директор Са-
везног завода за стандардизацију прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СТАН-

ДАРДА ЗА Ш И И С К И САОБРАЋАЈ 

Члан I. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе југословенски стандарди, који имају следеће називе и 
ознаке: 1 

1) Решетке за локомотивска ложиш-
та. Технички прописи за израду и испору-
ку - JUS Р Ј 1.901 

2) Трупци за клипне и разводничке 
прстенове. Технички прописи за израду и 
испоруку JUSP.J3.902 

3) Клипни и разводнички прстенови 
за парне локомотиве. Технички прописи 
за израду и испоруку JUS Р.Ј3.903 
донесени Решењем о југословенским стандардима за 
железничке шине („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/56); 

4) Криваје, противкриваје и чепови 
за локомотиве. Технички прописи за изра- -
ду и испоруку JUS P.F2.320 
донесен Решењем о југословенским стандардима за осо-
винске склопове за шинска возила и њихове елементе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/56); 

5) Локомотивски алат. Ћускије JUSK.B4.120 
6) Локомотивски алат. Једнозуби 

жарачи JUS K.Z2.210 
l ) Локомотивски алат. Двозуби жара-

чи JUS K.Z2.211 
8) Локомотивски алат. Копља за згу-

ру JUS K.Z2.212 
9) Локомотивски алат. Гребла за згу-

ру JUS K.Z2.213 
10) Локомотивски алат. Гртача за 

угаљ JUS K.Z2.214 
11) Л о к о м о т и в е ^ алат. Дрвени под-

метач и клинови JUS K.Z2.290 
донесени Решењем о југословенским стандардима за ћус-
кије и локомотивски алат („Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/57); 
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12) Копна папуча са једним уметком 
- тип И - з а железничка возила нормал-
ног колосека. Допозиција JUS P.G3.011 

I З) Кочна папуча са једним уметком 
- тип i - з а железничка возила колосе-
ка?бО шш. Диспозиција JUS P.G3.015 

14) Кочна папуча са једним уметком 
- тип II - за железничка возила колосека 
760 ш и . Диспозиција JUS P.G3.016 

15) !Сочна папуча са два уметка за 
железничка возила колосека 760 т . и . Дис-
позиција JUS P.G3.025 

16) Кочна папуча са једним уметком 
за железничка возила нормалног колосе-
ка. Држач кочне папуче, тип II JUS P.G3.031 

17) Кочна папуча са једним уметком 
за железничка возила колосека 760 min. 
Држач кочне папуче, тип I JUS P.G3.035 

18) Кочна папуча са једним уметком 
за железничка возила колосека 760 mm. 
Држач кочне папуче, тип II JUS P.G3.036 

19) Кочна папуча са два уметка за 
железничка возила колосека 760 mm. 
Држач кочне папуче JUS P.G3.045 

20) Кочна папуча са једним уметком 
за железничка возила колосека 760 mm. 
Уметак кочне папуче JUS P.G3.055 

21) Кочна папуча са два уметка за 
железничка возила колосека 760 mm. Уме-
так кочне папуче JUS P.G3.065 

22) Кочна папуча са једним уметком 
за железничка возила колосека 760 miri. 
Клин за учвршћење уметка JUS P.G3.075 

23) Кочна папуча са два уметка за 
железничка возила колосека 760 mm. Кли-
нови за учвршћење уметака JUS P.G3.085 
донесени Решењем о југословенским стандардима за коч-
не папуче шинских возила („Службени лист ФНРЈ", бр. 
42/57); 

24) Кретаче и спрезаче за локомоти-
ве. Технички прописи за израду и испору-
ку JUSP.J3.911 
донесен Решењем о југоСловенским стандардима за клип-
њаче, кретаче и спрезаче за локомотиве („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 40/58); 

25) Обручи за точкове шинских вози- , 
ла за колосеке \ 000, 76.0, 750 и 600 nim. Об-
лик и димензије необрађен их обруча JUS P.F2.221 
донесен Решењем о југословенским стандардима за маза-
лице, осовине и обруче за точкове железничких шинских 
возила („Службени лист ФНРЈ", бр. 4 /59) ; 

26) Клинасте опеке за сводове 
ложишта парних локомотива нормалног 
колосека JUS B.D6.591 

27) Бочне опеке типа A за сводове 
ложишта парних локомотива нормалног 
колосека JUS B.D6.592 

28) Бочне опеке типа Б за Сводове 
ложишта парних локомотива нормалног 
колосека JUS B.D6.593 

29) Бочне опеке типа Ц за сводове 
ложишта парних локомотива нормалног \ 
колосека JUS B.D6.594 
донесени Решењем о југословенским стандардима за ват-
ростални материјал („Службени лист ФНРЈ" , бр. 30/59); 

30) Обручи за точкове шинских вози-
ла узаних колосека. Технички услови за 
израду и испоруку JUS P.F2.212 
донесен Решењем о југословенским стандардима за ознаке 
на деловима железничких возила и обруче за точкове шин-
ских возила („Службени лист СФРЈ", бр. 9/66); 

31) Избор материјала за железничка 
возила. Челични лимови. Дебљине и врсте 
челика JUS Р.А4.001 

32) Избор материјала за железничка 
возила. Челичне цеви. Мере и врсте чели-
ка JUS Р.А4.008 

33) Избор материјала за железничка 
возила. Железничка возила. Зглобне везе. 
Низ величина пречника сворњака и рупа; 
толеранције — — — ^ JUS Р.А4.100 
донесени Решење!м о југословенским стандардима за из-
бор материјала, мера зглобних веза и држача кочних папу-
ча железничких возила („Службени лист СФРЈ", бр. 
13/68); 

34) Железничка теретна кола. Оквир 
за листице JUS Р.Р3.100 
донесен Решењем о југословенским стандардима за кочни 
троугао и оквир за листице теретних кола („Службени 
лист СФРЈ", бр. 13/68); 

35) Избор пречника пролазних рупа 
за вијке за железничка возила JUS Р.А4.024 

36) Пречници пролазних рупа за че-
личне заковице за железничка возила — JUS Р.А4.025 

37) Избор упуста за вијке за желез-
ничка возила — - JUS Р.А4.026 
донесени Решењем о југословенским стандардима за спој-
ив елементе за шинска возила („Службени лист СФРЈ", бр. 
9 /69) ; 

38) Избор брадавичастих мазалица за 
железничка возила JUS Р.А4.030 
донесен Решењем о југословенским стандардима за еле-
менте шинских возила („Службени лист СФРЈ", бр. 5/70); 

39) Услови чврстоће пода теретних 
кола . - JUS Р.АЗ.001 

40) Ознаке заменљивости делова 
железничких возила — JUS P.F0.100 

41) Уједначене степенице и придршке 
железничких теретних кола нормалног ко-
лосека JUS Р.Р3.101 

42) Држачи сигнала и сигнали на 
железничким колима нормалног колосека 
у међународном саобраћају JUS P.F9.061 
Донесени Решењем о југословенским стандардима за 
железничка шинска возила („Службени лист СФРЈ", бр. 
19/71); 

43) Цртежи у железничком машин-
ству. Заглавље цртежа . JUS Р.А2.040 

44) Цртежи у железничком машин-
ству. Смернице зџ техничко цртање — — JUS Р.А2.041 

45) !Сочна опрема железничких кола 
нормалног колосека. Основни принципи JUS P.G0.010 

46) Врата железничких путничких и 
пртљажних кола нормалног колосека —- JUS P.N3.010 
донесени Решењем о југословенским стандардима за т и м -
ска возила и контенере („Службени лист СФРЈ", бр. 
28/71); 

47) Железничка путничка кола. Бло-
кирање улазних врата за време вожње. Ос-
новни прописи JUS P.N3.011 
донесен Решењем о југословенским стандардима за желез-
ничка шинска возила и контенере („Службени лист 
СФРЈ", бр. 55/71); 

48) Железнице нормалног колосека. 
Општи профили за теретна кола JUS Р.А0.004 

49) Железничка возила. Аутоматско 
квачило. Општи прописи JUS P.F4.300 

50) Железничка теретна кола нор-
малног колосека. Оклопи лежишта. Мере 
заменљивости — JUS P.F7.019 

51) Карактеристике железничких те-
ретних кола у режиму S односно SS JUS Р.Р0.010 

52) Железничка теретна кола. Об-
ртно постоље. Карактеристике заменљи-
в и JUS Р.Р1.010 

53) Кочничарница и кочничарско ста-
јалиште железничких теретних кола JUS Р.Р2.001 
донесени Решењем о југословенским стандардима за шин-
ска возила („Службени лист СФРЈ", бр. 9/72); 

54) Железничка електрична возила. 
Електродинамичка кочница. Основни 
прописи JUS P.GO.012 

55) Железничка возила. Кочнице ве-
лике снаге за брзе путничке возове. Основ-
ни прописи - - - JUS P.G0.015 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Број 88 - Страна 1411 Петак 6.. децембар 1991. 

56) Затворена теретна кола. Бочна 
повлачна врата. Облик и мере заменљи-
вости JUS Р.Р2.010 
донесени Решењем о југословенским стандардима за тим-
ска возила („Службени лист СФРЈ", бр. 6/73). 

Члан 2. 
Даном ступања на снагу овог правилника престају да 

важе Решење о доношењу југословенских стандарда за ле-
ко моти вске решетке, заковице и оловњаке за локомотив-
ске котлове („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/54), Решење о 
југословенском стандарду за парни локомотивски цилин-
дер („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/57), Решење о југосло-
венском стандарду за коморе прегрејача („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 37/57), Решење о југословенским стандардима 
за бакарне плоче и шипке за локомотивске котлове 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 40/58), Решење о југословен-
ским стандардима за грејне и димне цеви за локомотивске 
котлове („Службени лист ФНРЈ", бр. 40/58), Решење о ју-
гословенским стандардима за делове шинских возила 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 32/63) и Решење о југословен-
ским стандардима за делове шинских возила („Службени 
лист СФРЈ", бр. 49/63). 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Бр. 15/01-149/189 Директор ^ 
4. новембра 1991. године Савезног завода за 
Београд стандардизацију, 

Верољуб Танасковић, с. р. 

898. 
На основу члана 84. тач. I. до З, тач. 5. до 8. и тач. IO. 

и 11. Закона о рачуноводству („Службени лист СФРЈ", бр. 
12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90), Савезни завод за статис-
тику утврђује 

К О Е Ф И Ц И Ј Е Н Т Е 
РАСТА ЦЕНА И К О Е Ф И Ц И Ј Е Н Т РАСТА ТРОШКОВА 

ЖИВОТА У СФРЈ 
1. Месечни коефицијент раста цена произвођача ин-

дустријских производа у новембру 1991. године у односу 
на октобар 1991. године је 0,186. 

2. Коефицијент раста- цена произвођача индустриј-
ских производа од почетка године до краја новембра је 
1,953. 

3. Коефицијент просечног месечног раста цена произ-
вођача индустријских производа од почетка године до 
краја новембра је ОЈ ОЗ. 

4. Коефицијент раста цена произвођача индустриј-
ских производа у новембру 1991. године у односу на исти 
месец претходне године je 2,000. 

5. Месечни коефицијент раста цена на мало у новем-
бру 1991. године у односу на октобар 1991. године је 0,189. 

6. Коефицијент раста цена на мало од почетка године 
до краја новембра је 1,836. 

7. Коефицијент просечног месечног раста цена на ма-
ло од почетка године до краја новембра је 0,099. 

8. Коефицијент раста цена на мало у новембру 1991. 
године у односу на исти месец претходне године је 1,911. 

9. Коефицијент раста просека трошкова живота у Со-
цијал истичкој Федеративној Републици Југославији у пе-
риоду од почетка године до краја новембра 1991. године у 
односу на просек трошкова живота у Социјалистичксј Фс-
деративној Републици Југославен у 1990. години је 1,012. 

Бр. 001 -3432/1 Заменик директора 
6. децембра 1991. године Савезног завода за 
Београд статистику; 

мр Љубомир Кеџић, с. р. 

УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛ. 4, 5, 
8, 9. и IO. ЗАКОНА О ЦЕНАМА И С У П Р О Т Н О С Т И ТИХ 
ОДРЕДАБА СА З А К О Н О М О СИСТЕМУ ДРУШТВЕНЕ 

К О Н Т Р О Л Е ' Ц Е Н А 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о ценама („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) и супротности тог закона са Законом о систему 
друштвене контроле цена („Службени лист СФРЈ", бр., 
84/89). 

Покретач поступка сматра да Закон о ценама није 
сагласан са одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава 
СФРЈ, на основу које федерација, преко савезних органа, 
уређује систем друштвене контроле цена и обезбеђује не-
посредну контролу" цена робе и услуга од интереса за целу 
земљу, као и да је у супротности са Законом о систему 
друштвене контроле цена, којим је федерација, на основу 
уставног овлашћења, уредила ову област. Сем тога, покре-
тач поступка сматра да оспорени закон није у сагласности 
са одредбама члана 206. став 2. Устава СФРЈ, којом је ут-
врђено да сви закони и други прописи и општи акти орга-
на друштвено-политичке заједнице морају бити у саглас-
ности са Уставом СФРЈ; са одредбом члана 270. Устава 
СФРЈ, којом је утврђено да су савезни закони и други про-
писи и општи акти обавезни на целој територији СФРЈ 
ако тим прописима и актима није одређено да се примењу-
ју на ужем подручју и са одредбом става 2. тачке 4. Аман-
дмана XXVII на Устав СФРЈ, којом је утврђено да репуб-
лички и покрајински закон и други прописи и општи акт 
органа друштвено-политичке заједнице не може бити у 
супротности са савезним законом. 

2. Одредбама чл. 4, 5, 8, 9. и IO. Закона о ценама про-
писано је да републички органи могу вршити непсоредну 
контролу цена производа и услуга који су од интереса за 
целу земљу и ту контролу, одлуком Извршног већа Скуп-
штине Републике Словеније, пренети и на одговарајуће 
органе општина и других друштвено-политичких заједни-
ца. 

3. Одредбом члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
систем друштвене контроле цена и обезбеђује непосредну 
контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу. 

Одредбом члана 14. став I. Закона о систему друш-
твене контроле цена прописано је да мере непосредне 
друштвене контроле производа и услуга од интереса за це-
лу земљу прописује Савезно извршно веће. 

Уставни суд Југославије је оценио да одредбе чл. 4, 5, 
8, 9. и IO. Закона о ценама нису у сагласности са Уставом 
СФРЈ и да су у супротности са Законом о систему друш-
твене контроле цена. 

Ову оцену Уставни суд Југославије засновао је на од-
редби члана 281. став I. тачка 5. Устава СФРЈ, којом је ут-
врђено да само савезни органи уређују систем друштвене 
контроле цена и обезбеђују непосредну контролу цена 
производа и услуга од интереса за целу земљу, из чега про-
излази да органи у републикама ову област не могу уређи-
вати својим прописима. Наведене одредбе Закона о цена-
ма у супротности су и са одредбом члана 14. став I. Закона 
о систему друштвене контроле цена, према којој непосред-
ну контролу цена робе и услуга од интереса за целу земљу 
може прописати само Савезно извршно веће, a не и органи 
у републикама. Уставни суд је такође оценио да се оспоре-
ним одредбама овог закона искључује примена Закона о 

( систему друштвене контроле цена на територији Републи-
ке Словеније, што није сагласно са одредбом члана 270. 
Устава СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 37. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 9. октобра 1991. године, донео јс 
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О д л у к у 
Утврђује се да одредбе чл. 4, 5, 8, 9. и IO. Закона о це-

нама (,,У радни лист Републике Словеније", бр. 1/91) нису 
сагласне са Уставом СФРЈ и да су у супротности са Зако-
ном о систему друштвене контроле цена. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
„Урадном листу Републике Словеније". 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник У с т а в н у суда Југославије Милован Буза-
џић и судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 
Ивановић, Димче Козарев, Вељко Марковић и Душан 
Ружић. 

1У-број 123/1-91 ^ Председник 
9. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О д л у к у 

Утврђује се да одредбе члана 2. став 4, члана 3. став 2. 
и чл. 6, 7. и 8. Закона о изменама и допунама Закона о без-
бедности саобраћаја на путевима („Урадни лист Републи-
ке Словеније", бр. 1/91) нису сагласне са Уставом СФРЈ и 
да су у супротности са Законом о основама безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени лист СФРЈ", бр. 
50/88, 80/89, 29/90 и 11/91). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и 
,,У радном листу Републике Словеније". ' 

Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у саста-
ву: председник Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, 
др Слободан Благојевић, мр Крсте Чаловски, др Омер Иб-
рахимагић, др Бранислав Ивановић, Димче Козарев, Вељ-
ко Марковић и Душан Ружић. 

1У број 124/1-91 Председник 
9. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАН 4 
2. СТАВ 4, ЧЛАНА 3. СТАВ 2. И ЧЛ. 6 ,7 . И 8. ЗАКОНА О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОС-

ТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
1. Савезно извршно веће покренуло је пред Уставним 

судом Југославије поступак за оцењивање уставности За-
кона о изменама и допунама Закона р безбедности саобра-
ћаја на путевима („Урадни лист Републике Словеније", бр. 
1/91) и супротности тог закона са савезним Законом о ос-
новама безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
лист СФРЈ", бр. 50/88, 80/89, 29/90 и 11/91). 

Покретач поступка сматра да оспорени закон није 
сагласан са Уставом СФРЈ и да је у супротности са савез-
ним законом због тога што су тим законом уређена одре-
ђена питања у области безбедности саобраћаја на путеви-
ма која су у надлежности федерације. 

2. Одредбама члана 2. став 4, члана 3. став 2. и чл. 6, 7. 
и 8. оспореног закона прописано је да ће се замена саобра-
ћајних и возачких дозвола, потврда за привремено регис-
трована возила, као и замене ресистарских и евиденциј-
ских таблица, вршити, на обрасцима прописаним подза-
конским прописима, донесеним на основу тог закона. 

3. Одредбама члана 281. став I. тачка l i . Устава 
СФРЈ утврђено је да федерација, преко савезних органа, 
уређује основе безбедности саобраћаја на путевима. 

Одредбама члана 176. став I. и члана 197. став I. Зако-" 
на о основама безбедности саобраћаја на путевима пропи-
сано је да се возачка, односно саобраћајна дозвола издаје 
на обрасцу чији су облик, боја, садржина, врста и квалитет 
материјала једнообразни за целу територију СФРЈ, као и 
да су све врсте регистарских таблица једнообразне на це-
лој територији СФРЈ (члан 198. Закона). 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведене одред-
бе Устава СФРЈ и од наведених одредаба савезног закона,. 
оценио је да наведене одредбе оспореног Закона о измена-
ма и допунама Закона о безбедности саобраћаја на пужеви-
ма нису сагласне са Уставом СФРЈ и да су у супротности 
са Законом о основама безбедности саобраћаја на путеви-
ма. Ову оцену Уставни суд Југославије заснива на томе 
што су савезним законом, у оквиру права и дужности фе-
дерације, прописани услови и начин издавања возачке и 
саобраћајне дозволе, једнообразни образац возачке, однос-
но саобраћајне дозволе и свих врста регистарских табли-
ца, који се јединствено примењују на целој територији 
СФРЈ, в утврђено овлашћење савезног органа за доноше-
ње подзаконеких аката којима се уређују та питања. Пре-
ма томе, начин на који су та питања уређена оспореним 
републичким законом, по оцени Уставног суда Југослави-
је, није сагласан са Уставом СФРЈ и, у супротности је са 
наведеним одредбама савезног Закона о основама безбед-
ности саобраћаја на путевима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ и члана 35. Пословника Уставног суда Југослави-
је, на седници одржаној 9. октобра 1991. године, донео је 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У УСТАВНОСТИ ОДРЕДАБА ЧЛАНА 
I. ТАЧКА 3. И ЧЛ. 25A. Д О 25Е. ЗАКОНА О ИЗМЈЕНА-
МА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О У Н У Т А Р Њ И М П О -

СЛОВИМА И Њ И Х О В Е СУПРОТНОСТИ СА 
САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ 

1. Уставни суд Југославије, решењем 1У-број 7/2-91 
од 26. јуна 1991. године, покренуо је поступак за оцењива-
ње уставности одредаба члана I. тачка 3. и чл. 25a. до 25е. 
Закона о измјенама и допунама Закона о унутарњим по-
словима („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 19/91). 

Савезно извршно веће покренуло је поступак за оце-
њивање уставности одредаба члана I. тач. I. и З, члана 2, 
чл. 25a. до 25е. и члана 1066. став 2. Закона о измјенама и 
допунама Закона о унутарњим пословима. 

По мишљењу покретача поступка, оспорене одредбе 
Закона о измјенама и допунама Закона о унутарњим по-
словима нису у складу са Уставом СФРЈ и у супротности 
су са Законом о основама система државне безбедности 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 15/84 и 42/90), Законом о 
вршењу унутрашњих послова из надлежности савезних 
органа управе („Службени лист СФРЈ", бр. 7/85 и 24/86) и 
Законом о општенародној одбрани („Службени лист 
СФРЈ", бр. 21/82 и 35/91) због тога што је тим одредбама 
основан Збор народне гарде као професионалне, оружане 
војне формације за одбрамбено-редарствене дужности; 
што се унутрашњим пословима не сматрају послови за-
штите Уставом СФРЈ утврђеног поретка, већ само зашти-
та утврђеног поретка Републике Хрватске и што Минис-
тарство унутрашњих послова, по наведеном закону, шти-
ти неповредивост државне територије Републике Хрватске 
и њену територијалну целовитост, чиме се доводи у, пита-
ње територијална целовитост СФРЈ. 

2. Одредбама Закона о измјенама и допунама Закона 
о унутарњим пословима прописано је: да се унутрашњим 
пословима сматрају послови заштите Уставом утврђеног 
поретка Републике Хрватске (члан I. тачка l); да Минис-
тарство унутрашњих послова, заједно са другим органи-
ма, штити правни поредак и Уставом утврђено државно 
устројство и неповредивост државне територије и брани 
територијалну целовитост Републике Хрватске (члан 2); 
да се у Републици Хрватској оснива Збор народне гарде 
као професионалне, униформисане оружане формације, 
војног устројства, за одбрамбено-редарствене дужности, 
којим заповеда Министарство одбране Републике Хрват-
ске (чл. 25a. до 25е. и члан I. тачка З) и да Министарство 
унутрашњих послова Републике Хрватске сарађује са од-

' говарајућим савезним органима и надлежним телима дру-
гих република у обављању послова од интереса за Репуб-
лику Хрватску (члан 1066. став 2). 

3. Одредбама члана 281. став I. тачка 6. Устава СФРЈ 
утврђено је да федерација, преко савезних органа, уређује 
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основе система н а р о д н е ^ д б р а н е и стара се о његовом 
спровођењу, уређује основна права и дужности друштве-
но-политичких заједница у остваривању система народне 
одбране, уређује руковођење и командовање оружаним 
снагама СФРЈ и остварује врховно командовање 
оружаним снагама. 

Одредбама члана 239. став 2. Устава СФРЈ утврђено 
је да је право и дужност општина, аутоном(них покрајина, 
република, односно других друштвено-политичких зајед-
ница, да, у складу са системом народне одбране, свака на 
својој територији, уређују и организују народну одбрану и 
да руководе територијалном одбраном, цивилном зашти-
том и другим припремама за одбрану земље, a одредбом 
члана 240. став 2. Устава СФРЈ утврђено је да оружане 
снаге СФРЈ чине јединствену целину и састоје се од Југо-
словенске народне армије, као заједничке оружане силе 
свих народа и народности и свих радних људи и грађана, 
и од територијалне одбране, као најширег облика органи-
зованог оружаног општенародног отпора. 

Одредбама чл. 91. и 92. Закона о општенародној од-
брани („Службени лист СФРЈ" , бр. 21/82 и 35/91) прописа-
но је да оружане снаге СФРЈ чине јединствену целину и да 
се састоје од ЈНА и територијалне одбране и да оне штите 
независност, сувереност, територијалну целокупност и Ус-
тавом СФРЈ утврђено друштвено уређење. 

Уставни суд Југославије, полазећи од наведених одре-
даба Устава СФРЈ и Закона о општенародној одбрани, 
оценио је да одредбе члана l, тачка 3. и чл. 25a. до 25е. За-
кона о измјенама и допунама Закона о унутарњим посло-
вима нису у сагласности са Уставом СФРЈ и да су у суп-
ротности са Законом о општенародној одбрани. Ову оце-
ну Уставни суд заснива на томе што, по Уставу СФРЈ, 
федерација уређује руковођење и командовање оружаним 
снагама СФРЈ, које чине јединствену целину и састоје се 
од ЈНА и територијалне одбране, a републике, у складу са 
системом народне одбране, уређују и организују народну 
одбрану и руководе територијалном одбраном, цивилном 
заштитом и другим припремама за одбрану земље, a у 
случају напада на земљу, организују општенародни отпор 
и њиме руководе. Због тога, по оцени Уставног суда Југос-
лавије, изван система оружаних снага не могу се оснивати 
друге оружане војне формације, као што је то наведеним 
одредбама Закона о унутарњим пословима учинила Репуб-
лика Хрватска. 

Ycf авни суд Југославије оценио је да одредбе члана I. 
тачка l , члана 2. и члана 1066. став 2. Закона о измјенама и 
допунама Закона о унутарњим пословима нису у несаГлас-
ности са Уставом СФРЈ, нити су у супротности са савез-
ним законом. По оцени Уставног суда, то што у Закону о 
унутарњим пословима Републике Хрватске није прописа-
на обавеза њених органа да штите Уставом СФРЈ утврђе-
ни поредак не ослобађа те органе обавезе које имају по са-
везном закону, a прописиван^ обавезе за Министарство 
унутрашњих послова да штити неповредивост државне те-
риторије и да брани територијалну целовитост Републике 
Хрватске не значи довођење у питање територијалног ин-
тегритета СФРЈ и права и дужности федерације да преко 
савезних органа обезбеђује независност и територијалну 
ц е л о к у п н о г СФРЈ и да штити суверенитет СФРЈ у међу-
народним односима. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. Уста-
ва СФРЈ, на седници одржаној 16. октобра 1991. године, 
донео је 

О д л у к у 

Утврђује се да одредбе члана I. тачка 3. и чл. 25a. до 
25е. Закона о измјенама и допунама Закона о унутарњим 
пословима („Народне новине" - службени лист Републике 
Хрватске, бр. 19/91) нису у сагласности са Уставом СФРЈ 
и да су у супротности са Законом о општенародној одбра-
ни („Службени лист СФРЈ", бр. 21/82 и 35/91). 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ" и у „На-
родним новинама" - службеном листу Републике Хрват-
ске. 

Ову одлуку Уставни суд Југославије донео је у саста-
ву: председник Уставног суда Југославије Милован Буза-
цић VL судије - Хрвоје Бачић, др Слободан Благојевић, мр 
Крсте Чаловски, др Омер Ибрахимагић, др Бранислав 

Ивановић, Димче Козарев, д р Ратко Марковић, Вељко 
Марковић и Душан Ружић. 

1У-7/2-91 и 1У-7/3-91 Председник 
16. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

О Д Л У К А 
О О Ц Е Њ И В А Њ У У С Т А В Н О С Т И ЗАКОНА О М У З Е Ј У 

Р Е В О Л У Ц И Ј Е Н А Р О Д А И Н А Р О Д Н О С Т И 
Ј У Г О С Л А В И Ј Е 

1. Уставни суд Југославије, поводом иницијативе Му-
зеја револуције народа и народности Југославије, реше-
њем 1У-број 63 /1-90 од 26. јуна 1991. године, покренуо је 
поступак за оцењивање уставности Закона о музеју рево-
луције народа и народности Југославије („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74). 

2. Закон о музеју револуције народа и народности Ју-
гославије донело је Веће република и покрајина Скупшти-
не СФРЈ 24. јула 1974. године. 

3. Одредбама члана 286. Устава СФРЈ и тачке 3. 
Амандмана XL на Устав СФРЈ утврђено је да Веће репуб-
лика и покрајина, на основу сагласности скупштина ре-
публика и скупштина аутономних покрајина, утврђује по-
литику и доноси "савезне законе у областима: монетарног 
система и емисије новца, девизног система, спољнотрго-
винског промета, кредитних и других економских односа 
са иностранством; образовања новчаних и девизних резер-
ви и располагања њима кад је то од интереса за целу зем-
љу; царинске и ванцаринске заштите и законе из других 
области друштвено-економског уређења Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, утврђених одредбама 
тачке 3. подтачке 2. и 3. наведеног амандмана на Устав 
СФРЈ. 

Одредбом члана 285. тачка 3. Устава СФРЈ утврђено 
је да Савезно веће Скупштине СФРЈ доноси савезне зако-
не, осим савезних закона које доноси Веће република и по-
крајина. 

Делокруг већа Скупштине СФРЈ утврђен је одредба-
ма Одељка 2. Главе I Дела четвртог Устава СФРЈ тако 
што је утврђено која права и дужности Скупштине СФРЈ 
врши Савезно веће, a која - Веће република и покрајина, 
према одредбама Устава СФРЈ. Одредба члана 284. став I. 
Устава СФРЈ, по којој права и дужности Скупштине СФРЈ 
врше Савезно веће и Веће република и покрајина према 
одредбама Устава значи, по мишљењу Уставног суда Ју-
гославије, да већа Скупштине СФРЈ врше права и дужнос-
ти Скупштине СФРЈ у складу с одредбама Устава којима 
је утврђен делокруг сваког од тих већа. 

Веће република и покрајина одлучује, по схватању 
Уставног суда Југославије, само о питањима која су му у 
делокруг стављена Уставом СФРЈ, без обзира на то да ли 
о одређеном питању одлучује на основу сагласности скуп-
штина република и скупштина аутономних покрајина или 
самостално. Ниједно веће Скупштине СФРЈ не може одлу-
чивати ван свог делокруга утврђеног Уставом СФРЈ, па ни 
у случају кад одлучује као орган друштвеног самоуправ-
љања. При том, делокруг већа Скупштине, утврђен наве-
деним одредбама Устава и Амандмана XL на Устав СФРЈ, 
обавезује скупштинска већа на поштовање одредаба Уста-
ва СФРЈ о делокругу већа и на то да свако од већа одлучу- / 
је само о питањима која спадају у његов делокруг. 

Делокруг Већа република и покрајина ограничен је на 
доношење савезних закона и других прописа и општих 
аката у областима одређеним тачком 3. Амандмана XL на 
Устав СФРЈ. Изван тих питања и питања о којима Савез-
но веће и Веће република и покрајина одлучују ревноправ-
но (члан 288. Устава СФРЈ), Веће република и покрајина 
не може одлучивати. Надлежност Већа република и покра-
јина утврђена је тачним набрајањем области у којима то 
веће може доносити савезне законе и друге опште акте, 
што не оставља могућност тумачења Устава СФРЈ према 
коме би то веће могло доносити законе и друге опште акте 
у областима које нису наведене одредбама члана 286. Ус-
тава СФРЈ, односно одредбама тачке 3. Амандмана XL на 
Устав СФРЈ. На то да је делокруг Већа република и покра-



Страна 1414 - Број 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак 6. децембар 1991. 

јина ограничен на доношење савезних закона и других оп-
штих аката из области друштвено-економског уређења 
упућује, по схватању Уставног суда Југославије, и чињени-
ца да ранији текст члана 286. Устава СФРЈ, као ни текст 
Амандмана XL на Устав СФРЈ, нема одредбе из које би 
произлазило да Веће република и покрајина може вршити 
и друге послове из надлежности Скупштине СФРЈ, што је 
случај са Савезним већем, по одредби члана 285. тачка 17. 
Устава СФРЈ. 

Уставни суд Југославије сматра, полазећи од наведе-
них одредаба Устава СФРЈ и Амандмана XL на Устав 
СФРЈ, да Закон о Музеју револуције народа и народности 
Југославије не спада у области у којима Веће република и 
покрајина доноси савезне законе и друге опште акте и да 
Веће република и покрајина није могло, ни по одредбама 
члана 286. Устава СФРЈ ни по одредбама наведеног аман-
дмана на Устав СФРЈ, донети та ј закон. Стога, Уставни 
суд Југославије сматра да Закон р Музеју револуције наро-
да и народности Југославије није у складу с Уставом 
СФРЈ. 

4. Уставни суд Југославије, на основу члана 375. став 
I. тачка I. Устава СФРЈ, на седници одржаној 16. октобра 
1991. године, донео је 

О д л у к у 

Утврђује се да Закон о Музеју револуције народа и 
народности Југославије („Службени лист СФРЈ", бр. 
39/74) није у складу с Уставом СФРЈ. 

Одлуку објавити у „Службеном листу СФРЈ". 
Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у саста-

ву: председник Милован Бузаџић и судије - Хрвоје Бачић, 
др Слободан Благојевић, мр Крсте Чаловски, др Омер Иб-
рахимагић, др Бранислав Ивановић, Димче козаров, Вељ-
ко Марковић н др Ратко Марковић. 

1У-број 63/90 Председник 
16. октобра 1991. године Уставног суда Југославије, 
Београд Милован Бузаџић, с. р. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу чл. 236. и 238. став 7. Закона о основал-.а 
система државне управе и о Савезном извршном већу и са-
везним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82, 18/85; 37/88, 18/89,40/89,72/89,42/90, 74/90 
и 35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУР-

НУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ 
Разрешава се др Маријан Стрбашић дужности дирек-

тора Савезног завода за међународну научну, просветно-
-културну и техничку сарадњу. 

Савезно извршно веће 

Бр. 1602/1 Председник, 
22. новембра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
0 П О С Т А В Љ Е Њ У АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ СЕК-

РЕТ АРШАТУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Милан Предојевић за амбасадора у Са-

везном секретаријату з^ инос^)ане послове, раније амба-
садор СФРЈ у Берлину. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1535 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О П О С Т А В Љ Е Њ У АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ СЕК-

РЕТАРИЈАТУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Милутин Галовић за амбасадора у Са-

везном секретаријату за иностране послове, раније амба-
садор СФРЈ у Либији. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1536 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О П О С Т А В Љ Е Њ У АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ СЕК-

РЕТАРИЈАТУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ 
Поставља се Славко Шуковић за амбасадора у Савез-

ном секретаријату за иностране послове, раније амбаса-
дор СФРЈ у Мексику. 

Савезно извршно веће 

С, п. п. бр. 1537 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 236. Закона о основама система 
државне управе и о Савезном извршном већу и савезним 
органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ХИДРОМЕ-

Т Е О Р О Л О Ш К О Г ЗАВОДА 

Разрешава се Јоже Рошкар дужности директора Са-
везног хидрометеоролошког завода, са 30. септембром 
1991. године. 

Савезно извршно веће 

С п. п. бр. 1538 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 
35/91), Савезно извршно веће доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СЕКРЕТАРИЈАТА СА-

ВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е 
Разрешава се Дарко Марин дужности Секретара Сек-

ретаријата Савезног извршног већа за информације. 

Савезно извршно веће 

С. п. n. бр. 1539 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ П О М О Ћ Н И К А ДИРЕКТОРА СА-

ВЕЗНОГ БИРОА ЗА ПОСЛОВЕ З А П О Ш Љ А В А ! ^ 

Поставља се Милош Церовац за помоћника директо-
ра Савезног бироа за послове запошљавања, досадашњи 
помоћник директора тог бироа. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1540 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ П О М О Ћ Н И К А САВЕЗНОГ СЕКРЕТА-

РА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Разрешава се Ненад Урошевић дужности помоћника 

савезног секретара за финансије, са 14. октобром 1991. го-
дине. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1541 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе-
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТНИКА САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРА 
ЗА РАЗВОЈ 

Разрешава се др Невен Брант дужности саветника са-
везног секретара за развој, са 31. октобром 1991. године. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1542 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

На основу члана 244. став I. Закона о основама систе^ 
ма државне управе и о Савезном извршном већу и савез-
ним органима управе („Службени лист СФРЈ", бр., 23/78, 
21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 74/90 и 
35/91), Савезно извршно веђе доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ П О М О Ћ Н И К А НАЧЕЛНИКА СЛУЖ-
БЕ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ОДБРАМБЕНЕ 

П Р И П Р Е М Е 

Разрешава се пуковник Благомир Марић дужности 
помоћника начелника Службе Савезног извршног већа за 
одбрамбене припреме, са 30. септембром 1991. године. 

Савезно извршно веће 

С. п. п. бр. 1543 Председник, 
30. октобра 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

ОДЛИКОВАЊА 

У К А З 

ПРЕДСЕДНИШТВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 
- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-

ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з С а в е з н о г с е к р е т а р и ј а т а з а н а р о д н у 
о д б р а н у 

- за показану личну храброст и самопрегор у изврга -
вању војничких задатака 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ 
Анка Симе Јонел, Лукић Животија Драган. 

Бр. 19 0 

14. маја 1991. године 
Београд 

Председник 
Председништва, 

др Борисав Јовић, с. р. 

У К А З 
ПРЕДСЕДНИШТВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

- на основу члана 315. тачка 8. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з С а в е з н о г с е к р е т а р и ј а т а з а н а р о д и ) 
о д б р а н у 

- поводом тридесето годишњи це постојања, a за висо-
ке васпитно-образовне резултате и значајан допринос ши-
рењу братства и јединства међу нашим народима и народ-
ностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТНИМ 
ВЕНЦЕМ 

Ваздухопловна војна гимназија „Маршал Тито" 
Мостар; 
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- поводом четрдесетогодишњице постојања, a за по-
стигнуте резултате у општем развоју наоружања и војне 
опреме и допринос јачању одбрамбене моћи земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 
Полигон Никинци. 

Бр. 20 
14. маја 1991, године 
Београд 

Председник 
Председништва, 

др Борисав Јовић, с. р, 
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